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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar projektering av ett småhus i form av framställande av system och konstruktionsritningar 
som följer Boverkets byggregler. Den innefattar även val av material för utvalda delar av småhuset där hänsyn tagits 
till väsentliga parametrar. För att framställa godkända ritningar har beräkningar utförts för att kunna bestämma 
tillräckliga dimensioner på ventilation, värme, sanitet och konstruktion. Slutligen har även en kostnadskalkyl utförts 
för att analysera totalkostnad och driftskostnader för småhuset 
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1. Inledning och bakgrund 
Denna 15 poängs uppsats skrivs tredje året på KTHs program för Samhällsbyggnad och är ett avslutande moment i kursen ”AF101X- 
Examensarbete i samhällsbyggnad”. Ett godkänt resultat på uppsatsen resulterar i en kandidatexamen för dess författare. 
 
Denna rapport avser projektering av ett småhus i Stockholmsområdet på fastigheten ”Metronomen 6”. Småhuset är 
av klassificeringen normal energianvändning vilket ger ett antal krav som ska följas enligt Boverkets byggregler. 
Dessa krav gäller energiförbrukning och effektbehov vilket redovisas i respektive kapitel. Projekteringen innefattar 
framställande av bygglovshandlingar, byggdetaljritningar, installationsritningar och konstruktionsritningar. Utöver det 
ingår även dimensionering av konstruktion och installationssystem, en materialvalsanalys för utvändigt takmaterial 
och invändigt golvmaterial, en kostnadskalkyl för material och arbetskostnader samt en fördjupningsrapport inom 
valfritt byggnadstekniskt område. 
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2. Syfte och problemformulering 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att projektera en villa med normal energianvändning. Med utgångspunkt 
av de kunskaper vi har tillhandahållit oss under vår tid på Kungliga Tekniska Högskolan. Då det är ett examensarbete 
har det även inneburit nya informationskällor utanför skolan. Bärande konstruktionsdelar och VVS-installationer har 
dimensionerats så att huset kan tas i drift. Utifrån våra kunskaper om material, har ett materialval genomförts, där 
material viktats mot varandra för att få de material som bäst lämpar sig för huset, allt detta enligt BBR 
kravspecifikationer.  
 
Fördjupningens syfte var att upplysa läsaren hur en explosion påverkar en byggnad och varför vi bör bygga 
explosionssäkra byggnader för att undvika katastrof. Vi hoppas att med denna undersökning ta reda på hur man ska 
bygga bombsäkert. 
 
De frågeställningarna vi tänkt svara på är: 

 Hur påverkas en byggnad av en explosion? 

 Vilka delar bör förstärkas för att klara en explosion? 

 Hur ska man bygga för att bygga ett explosionssäkert hus? 
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3. Metodik 
 
Information för Projektet Småhus, har främst inhämtas från den rekommenderade kurslitteraturen samt 
kurslitteratur från tidigare kurser. Dessutom har vi medverkat och tagit del av den materiel som givits ut under 
föreläsningarna. Besök på Nordbyggmässan gav tillfälle att träffa representanter från olika företag som inriktar sig 
inom området huskonstruktion. Denna mässa gav oss inspirationen att pröva nya och mer praktiska lösningar än de 
vi hade tänkt oss innan.  
 
Erfarenheter från tidigare kurser, för beräkning och val av material har kommit väl till hands. Huset har projekterats 
från de krav och riktlinjer som ställs i BBR(Boverkets byggregler). 
 
Fördjupningen kommer som en enskild rapport senare i arbetet då det inte berör småhusprojektet. 

 

3.1 Avgränsningar/ förtydligande 
 
Exempel på saker som inte behandlats i detta arbete(Kan ha nämnts men inga beräkningar har utförts): 

 brandskydd 

 akustik 

 dimensionering av platta 

 dimensionering av takkonstruktion 

 dimensionering av yttervägg 

 armeringsåtgång 

För kostnadskalkylen så har de objekt som varit mest lik våra antagits som kostnad dock var det inga större 

avvikelser. 
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4. Teknisk beskrivning 

4.1 Fastigheten 
Fastigheten som valdes var Metronomen 6 som är belägen i Huddinge kommun, men i uppgiften är den fiktiva 
geografiska placeringen någonstans i Stockholmområdet. Vatten-, avlopps- och elledningar är framdraget från vägen 
intill fastigheten, där anslutning sker. Huset kommer att vara beläget så högt som möjligt något åt nordväst, detta för 
att få en naturlig avrinning från huset och ha en närmare känsla till naturområdet intill. En uppfartsväg är planerad 
att gå på fastighetens nordligaste del upp till garaget, för att få en samlad enhet av gräsmattan.  
 

4.2 Målgrupp 
Målgruppen för huset är en medelklass två- eller trebarnsfamilj som vill ha ett modernt hus i närhet till natur och 
friluftsliv. 
 

4.3 Planlösning 
Boarea(BOA): 176.0m2 
Biarea(BIA): garage + pannrum + förråd = 35.2 m2 

Total area: 211.2 m2 

Byggarea(BYA): 145kvm 
Tempererad area (ATemp):180.1 
Byggnadshöjd: 5,9m 
Nockhöjd: 8,0m 
 
För plan, fasad- och sektionsritning, se Bilaga K 

4.4 Användarvänlighet 
Huset är en 2-plansvilla med två ingångar till huvudbyggnaden och två ingångar till garaget. Huvudingången är 
belägen på husets norrsida intill uppfarten till huset så att matkassar lätt kan bäras in till köket som är placerat 
nästintill hallen. På husets södra sida är den andra ingången, vilket är en altandörr som leder från altanen in till 
vardagsrummet. Huvudingången är satt en liten bit över marken för att motverka att markfukt ska tränga in i dörren, 
men är lätt att ansluta en ramp till så att en rullstol kan komma in. Alla dörrar och korridorer är dimensionerade så 
att rullstolar ska kunna ta sig överallt på entréplanet, lekrummet är även det dimensionerad för att göras om till ett 
sovrum.  
 
Vardagsrummet och köket täcker mer än halva undervåningen då det är i dessa rum man oftast samlas med familj 
och vänner. Takhöjden i hela huset är 2.4 meter förutom en del i vardagsrummet där taket har öppnats upp för att ge 
en friare känsla.  
 
Teknikrummet för bergvärme och golvvärme är placerad i husets nordvästra hörn, intill tvättstugan och garaget. En 
extra vägg har sats upp för att dölja denna installation och för att dämpa ljudet ifrån centralen. För att dölja 
installationerna av vatten och värme valdes att installera ett regelsystem av Granab på bottenplan vilket gör det 
möjligt att dra dessa ledningar obehindrat och ej synliga för de i huset. (Granab, 2014) För ventilationskanalerna 
monteras ett Flex undertaksystem på båda våningsplanen, där även eldragning för takbelysning dras. (Norgips, 2014) 
 

4.5 Flexibilitet 
Undervåningen har en hjärtvägg som går genom huset för att bära upp mellanbjälklaget, på övervåningen har dessa 
hjärtväggar tagits bort för att lägga all vikt på norr- och söderväggarna, vilket är de bärande väggarna för huset. Detta 
gör att det blir mycket lättare att flytta eller riva en innervägg utan att husets bärförmåga påverkas. Detta gäller 
förstås för de icke-bärande väggarna på undervåningen.  

Se Bilaga K för planlösning 

  



 

 

9 

 

4.6 Konstruktion 

4.6.1 Grundläggning 
Topografin över fastigheten är relativt flack och marken består av ett tunt lager jord ovanpå fast berg samt att det är 

ett småhus med lätta laster varför grundläggningsmetoden platta på mark valts. Marken schaktas och jämnas ut där 

huset ska placeras. För att förhindra att betongen suger upp vatten från marken läggs ett kapillärbrytande skikt av 

makadam. Makadamen placeras på en fiberduk för att förhindra växter och finkornigt material från att tränga upp 

bland makadamen. I utkanten av grunden placeras dräneringsrör i det kapillärbrytande skiktet för att leda bort vatten 

från grunden. Ovanpå makadamen finns 3x100 millimeters cellplast en Pe-folie mellan de övre plattorna. För ritning 

på grund se Bilaga K. 

4.6.2 Bärande system 
Den bärande stommen består av de ytterväggar med takstolar på sig, det vill säga de ytterväggar som löper mot norr 
och söder. Alla ytterväggar är uppbyggda med samma material och dimensioner, reglar på 45x220 millimeter, dels för 
köldbryggor och dels för stabillitet. Takkonstruktionen är i sig bärande, och dess laster fördelas ut på de 2 bärande 
ytterväggarna. På undervåningen finns hjärtvägg och pelare som är genomgående huset, det tillkommer även 
avväxlingsbalk mellan hjärtvägg och pelare. Se Bilaga B för lastnedräkningar, för Balk se B.2, Avväxlingsbalk B.3 och 
Pelare B.4. För ritningar av mellanbjälklag se Bilaga K.  
 

4.6.3 Dimensioneringsförutsättningar 
Mellanbjälklag, avväxlingsbalkar och en pelare har dimensionerats för att klara krav från Eurokod (EK) 5 för 
träkonstruktioner. Dessa har dimensionerats då de ansågs vara en betydande del av konstruktionen då 
inomhusbalkongen hindrar kontinuerliga balkar genom våningsplanet. Eftersom hjärtväggen inte är kontinuerlig blir 
även avväxlingsbalkar som ska bära mellanbjälklaget en viktig del av konstruktionen. 
 

4.6.4  Lastnedräkning 
 
Beräkningarna syftar till att dimensionera balkarna i mellanbjälklaget och avväxlingsbalkarna så de får minsta 

erforderlig höjd och kostnad, samt att bestämma dimensionerna på pelaren i vardagsrummet.  

4.6.4.1 Laster och lastnedräkningar 
Lasterna som beräknas ned på balkarna är den nyttiga lasten från övre våningsplanet och egentyngden av bjälklaget. 

På pelaren har den nyttiga lasten från övervåningen och permanent last från bjälklaget beräknats. Egentyngden av 

bjälklaget har antagits enligt schablonvärden från projektuppgift i kurs AF1005, Byggkonstruktionslära. Den nyttiga 

lasten är tagen från BFS 2011:10. För placering av bjälkar se Bilaga K. För lastberäkningar se Bilaga B. 

4.6.4.2 Brott- och brukgränskontroller 
Brottgränstillstånd har beräknats av en kombination av lasterna enligt ekvation 6.10b i kursen byggkonstruktionslära. 

Brottkriterierna som har kontrolleras är följande: 

 Böjspänning hdmdm kf  ,,  

 Tryckspänning 90,90,90 cdcdc kF   

 Skjuvspänning dvdv f ,,   

För brukgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekvation 6.14b i byggkonstruktionslära. 

Brukgränstillståndet som kontrollerades är följande: 

 Omedelbar böjdeformation, nyttig ≤ spännvidden/500 

 Slutlig böjdeformaton ≤ spännvidden/300 
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Sammanfattning 

Vald balk för mellanbjälklaget: konstruktionsvirke på 45x195 millimeter av klassen C45. 

Vald balk för avväxling: limträbalk på 90x270 millimeter av klassen GL32h  

Vald balk för pelare: limträbalk på 115x115 millimeter av klassen GL24h. 

Alla schablonvärden är tagna från kursen byggkonstruktionslära. Då balkarna har olika längd och då utsätts för olika 

stora krafter krävs även olika dimensioner. Varje typ av balk har dock dimensionerats efter det värsta scenariot för att 

få en enlighet i konstruktionen och underlätta montering. 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 13.2MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 33.8MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 39 % 

Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.23MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.46MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 50 % 

Tryckspänning: 

Tryckspänningen ger upphov till en minsta dimensionerade upplagslängd över avväxlingsbalken på 62.7 millimeter, 

enligt EK5 6.1.5 dras 2*30 millimeter bort vilket ger ett värde på upplagslängden till 2.7 millimeter. 

Balk 2 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 13.8MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 30.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 45 % 

Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.09MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.46MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 44 % 

Tryckspänning: 

Tryckspänningen ger upphov till en minsta dimensionerade upplagslängd över avväxlingsbalken på 68.1 millimeter, 

blir enligt EK5 6.1.5, 8.1 millimeter. 
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Bruksgränstillståndet för balk1 och 2 vänstra spannet, se Bilaga B (då vänstra spannet är lika långt för balk 1 och balk 

2 blir resultaten för bruksgränstillstånd identiska) 

 Omedelbar nedböjning: 11.4 millimeter 

 Krav omedelbar nedböjning: 15.7 millimer 

 Slutlig nedböjning: 15.0 millimeter 

 Krav på den slutliga nedböjningen: 15.7 millimeter 

Bruksgränstillståndet för balk 1 och 2 högra spannet, se Bilaga B 

 Omedelbar nedböjning: 0.02 och 6.29millimeter 

 Krav omedelbar nedböjning: 1.86 och 8.11 millimer 

 Slutlig nedböjning: 0.02 och 8.31 millimeter 

 Krav på den slutliga nedböjningen: 3.09 och 13.5 millimeter 

Avväxlingsbalk 1 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 7.94MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 20.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 39 % 

Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.23MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.43MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 51 % 

Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 40.2 millimeter. 

Avväxlingsbalk 2 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 12.8MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 20.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 62 % 

Skjuvspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 2.05MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.43MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 84 % 

Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 67.0 millimeter. 

Bruksgränstillståndet för avväxlingsbalk 1 och 2 
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 Total omedelbar nedböjning: 2.01 och 4.32 millimeter 

 Krav total omedelbar nedböjning: 7.00 och 9.00 millimer 

 Total slutlig nedböjning: 2.66 och 5.70. millimeter 

 Krav på den totala slutliga nedböjningen: 7.00 och 9.00 millimeter 

Pelare 

Bärförmåga: 10.8 MPa 

Lasteffekt: 5.39 MPa 

4.7 Klimatskalet 
Huset är ett tvåvåningshus med en total boarea på 176,0 kvadratmeter, standardhöjden i huset är på 2.4 meter, med 
undantag för öppningen i vardagsrummet som löper hela vägen till taket på övervåningen. Huset är av klassen 
normal energianvändning och beläget i Stockholmsområdet vilket ger ett energianvändningskrav på 55 kWh per 
kvadratmeter och år. För detaljritning av klimatskalet se Bilaga K. 
 
Då det i projektet eftersträvades att ha låga energikostnader har höga krav ställts på fönstrens U-värden. 
 
Grunden består utifrån sett av, detaljer ses i ritningsbilaga: 

 Fiberduk 

 200 mm makadam 

 2x100 mm cellplast 

 0,2 mm ångspärr 

 100 mm cellplast 

 100 mm betong med 16 mm armering 

 100 mm Granab golvregelsystem 3000, med 26 mm tilläggskiva för ljudabsorbent  

 22 mm golvspånskiva 

 14 mm ekparkett, se kap 4.6.3 Golvmaterial 
 
Ytterväggen består utifrån sett av, detaljer ses i ritningsbilaga: 

 20 mm fjällpanel 

 28 mm luftspalt 

 2 mm vindpapp 

 220 mm mineralull  

 0,2 mm ångspärr 

 70 mm mineralull 

 13 gipsskiva normal 13 
 
Taket består utifrån sett av, detaljer ses i ritningsbilaga: 

 14 mm svartglaserade tegelpannor, se kapitel 2.6. val av takmaterial 

 25 mm bärläkt 

 25 mm ströläkt 

 2mm underlagspapp 

 22 mm råspont 

 24 mm luftspalt 

 400 mm mineralull 

 0,2 mm ångspärr 

 45 mm isolering 

 13 gipsskiva normal 13, för att hålla upp isoleringen 

 140 mm Flex undertaksystem 

 15 mm stålprofil och kantprofiler 

 13 gipsskiva normal 13 
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4.7.1 U-värden 
Värmegenomgångskoefficienten räknades ut med U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden, varpå medelvärdet 
användes för i effekt och energiberäkningarna. U-värden för dörrar och fönster har tagits från återförsäljaren, 
resterande U-värden är beräknade enligt isolerguiden. För U-värdeberäkningar se Bilaga C. 
 

  U-värden 

Byggnadsdel   2mA  










Km

W
U

2
 









K

W
UA  

Värmetransport 
(kwh/år) 

Fönster  28,5 0,90 25,6  

Dörr  10,6 0,90 9,58  

Tak  145 0,08 12,0  

Yttervägg  220 0,15 32,5  

Grund  145 0,07 10,6  

Köldbryggor    9,22  

Summa  549  99,5 17944 

      

mU   0,18    

Tabell 1: Tabell för U-värden 

4.7.1.1 Linjära köldbryggor 
De linjära köldbryggorna har beräknats enligt isolerguidens guide för bestämning av linjära köldbryggor. 
Köldbryggan vid anslutning mellan platta och yttervägg har även beräknats med hjälp av Comsol (Isolerguiden). 

Resultatet från Comsol gav ett   – värde på 0,0248 vilket skiljer sig marginellt från det vi beräknat med Isolerguidens 
metod. För utförligare utvärdering av Comsol beräkningen, se Bilaga D. För energi och effektberäkningar har dock 
endast Isolerguidens metod använts. 
 

 Linjära köldbryggor   

 Ψ 
[W/Km] 

L 
[m] 

Ψ*L 
[W/K] 

Fönster och dörr 0,031 150,1 4,68 

Vertikalt ytterväggshörn 0,036 38,2 1,37 

Tak 0,023 64,0 1,46 

Mellanbjälklag 0,025 64,0 1,60 

kantbalk platta på mark 0,017 64,0 1,12 

Summa     10,22 

Tabell 2: Tabell för linjära köldbryggor 
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4.8 Energianvändning 
För att beräkna husets energibehov måste den energi som lämnar huset bestämmas. Energi lämnar huset i form av 
transmission genom klimatskalet, läckluft genom otätheter och ventilation av huset. Från dessa förluster kan vi dock 
dra av ett tillskott av energi till följd av solinstrålning, människor och teknisk apparatur. Tillskottet antas vara 3 °C 
vilket innebär att vi endast behöver räkna på en uppvärmning till 17 °C istället för de 20 °C som huset är tänkt ska 

ha. Årsmedeltemperaturen i Stockholm är 6,6 °C vilket innebär 89180 gradtimmar per år(      ) (Björk, 2014). För 

läckluftflödet (  
 ) har antagits 4 % av otätheten vid 50 Pa tryckskillnad, otätheten antas även till 0,6l/m2s. 

Koefficienten för återvinning (  ) har satts till 0 eftersom huset ventileras med ett FX system och har därmed ingen 
värmeåtervinning som påverkar tilluften. 
Kraven på småhuset är normal energianvändning för ett småhus i klimatklass 3 enligt BBR 19, se bilaga E.1 för 
beräkningar.  
 

Energianvändning [kWh/m2]  

Krav 55,0 

Huset 42,3 

Tabell 3: Tabell för energianvändning 
 

4.9 Effektbehov 
 
Husets effektbehov har beräknats med hänsyn till transmissionsförluster, linjära köldbryggor, antagna värden för 
läckluft samt uppvärmning av tilluft enligt kompendium för installationsteknik och jämförts mot krav från BBR19, se 
bilaga E.2 för beräkningar. 
 

 
 Effektbehov  

Rum Effektbehov 
[W] 

Area 
[m2] 

Effekt/Area 









2m

W
 

Teknikrum 173 4.1 42.1 

Tvättstuga 89.8 7.9 11.4 

Vardagsrum 1130 25.3 44.7 

RWC 59.0 6.6 8.94 

Kök 155 17.3 8.94 

Matsal 405 9.0 45.0 

Hall 379 16.3 23.3 

Lekrum 513 11.6 44.2 

Sovrum 1 740 18.4 40.2 

Sovrum 2 507 9.4 53.9 

Sovrum 3 553 14.4 38.4 

Allrum 524 28.9 18.1 

Badrum 131 10.9 12.0 

Totalt 5358 180.1  

    

 Effektkrav[W] 5753  

 Effektbehov[W] 5358  

        Tabell 4: Tabell för effektbehov 

 
 
Arean skiljer sig från den totala boarean då rum som garaget och förrådet inte räknas med i effektbehovet. 
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4.10 Golvkonstruktion 
På undervåningen valdes att använda ett golvregelsystem från Granab (Granab, 2014), vilket är uppbyggt av 
formstabila golvreglar av förzinkat stål. Stolparna som reglarna är fästa på skruvas fast i bjälklaget och ställs in på 100 
millimeter, de har ett fjädringssystem som ger en effektiv ljuddämpning. På reglarna fästs golvspånskivor och ovanpå 
dessa placeras valt golvmaterial, se materialval. För att minska ljudet yterliggare har en ljudabsorbentskiva lagts in 
mellan reglarna, se figur 1.  
 
Granab golvregelsystem valdes för att förenkla rördragningen av vatten, värme, och el. Vatten, -radiator och – 
elledningar som alla dras i utrymmet mellan plattan på mark och golvet. Golvvärmeslingorna monteras i kassetter 
och placeras mellan reglarna, vilket även det underlättar då det inte behövs gjutas in. Reglarnas fjädringssystem 
tillsammans med ljudabsorbentskivan ger ett knarrfritt golv och en ljuddämpning av topklass. Belastningskapaciteten 
per kvadratmeter utbredd last ligger på 4000 kg och systemet består enbart av oorganiskt material, vilket gör att 
materialet inte påverkas av fukt eller temperaturväxlingar.  
 

 
Figur 1: Granab golvregelsystem 3000 med tilläggskiva för ljudabsorbent 

 
På övervåningen valdes att lägga golvspånskivor på reglarna i mellanbjälklaget och därefter det valda golvmaterialet, 
se materialval, kap 4.15. 

4.11 Innertakkonstruktion 
Flex undertakssystem (Norgips, 2014), valdes som konstruktion för innertaket i hela byggnaden utom i biareorna då 
det ska vara lätt att komma åt ledningarna i teknikrummet. Detta då vi planerade att ha all ventilation som går 
horisontellt i innertaket, därför sänks taket ned med upphängningsprofiler av galvaniserat stål, dessa fästs i liggande 
profiller där gipsskivan fäst på utsidan, se figur 2. På detta sätt skadas inte de bärande golvbjälklagens reglar av att 
ventilationsrören ska korsa dem. Alla konstruktionsdelar är genomgående av oorganiskt material och påverkas då inte 
av fukt och temperaturväxlingar, systemet är även framtaget för att vara ljudisolerande och brandsäkert. För att få 
plats med all ventilation sätts luftspalten som bildas av upphängningsprofilerna till 140 millimeter, detta 
undertakssystem gör det även lätt att dra elledningar till takbelysning och underlättar för installation av spotlights. I 
RWC kommer taket att vara tvunget att sänkas något under toaletten för att få plats för samlingsledningarna. 
 

 
Figur 2: Flex undertaksystem 
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4.12 Installationer 

4.12.1 Värmesystem 
Till värmesystem valdes bergvärme. Vi har valt att använda bergvärmepump F1255 av fabrikat NIBE (NIBE, 2014). 
Pumpen är anpassad för villor, har en varmvattenberedare och låga driftkostnader. Bergvärmepumpen kombineras 
med en frånluftsmodul, NIBE FLM (NIBE, 2014), som är framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk 
frånluft med energin ifrån bergvärme. För att värma upp huset med hjälp av bergvärme har vi valt att kombinera 
radiatorer med golvvärme. Detta har valts för att inte riskera kallras vid fönstren och samtidigt kunna ha komfortabel 
temperatur på de golv där vi valt klinker som golvmaterial. Framledningstemperaturen har valts till 55 grader och 
returen till 45 grader då detta passar bra för en bergvärmepump. 
 

4.12.1.1 Radiatorsystemet 
Radiatorsystemet består av 14 vattenburna radiatorer som alla är placerade intill tilluftsventilerna i huset för att 
minska risken för kallras. Radiatorerna nås med kopparrör som går i luftspalten under golvregelsystemet och upp 
genom golvet intill varje radiator på undervåningen. På övervåningen går rören genom mellanbjälklaget och går upp 
igenom golvet på samma sätt som undervåningen. För radiatorritningar se Bilaga K.  
 

4.12.1.1.1 Dimensionering 
För att dimensionera radiatorsystemet har vi utgått från varje rums effektbehov och valt lämpliga radiatorer efter det. 
Alla radiatorer har valts till tillverkaren Purmos modell C11 och varierar i storlek för att tillfredsställa varje rums 
effektbehov på bästa sätt. 
 

  Radiatorer   

 Modell Typ Effekt 
[W] 

ΔT [C] 

Badrum Purmo C11 C11-4504 158 10 

Lekrum Purmo C11 C11-4508 316 10 

Sovrum 2 Purmo C11 C11-4508 565 10 

Lekrum Purmo C11 C11-6011 316 10 

Vardagsrum Purmo C11 C11-6014 719 10 

Allrum Purmo C11 C11-3018 492 10 

Sovrum 1 Purmo C11 C11-6012 616 10 

Sovrum 1 Purmo C11 C11-6004 205 10 

Allrum Purmo C11 C11-6012 616 10 

Matsal Purmo C11 C11-3008 219 10 

Matsal Purmo C11 C11-3008 219 10 

Matsal Purmo C11 C11-3008 219 10 

Sovrum 3 Purmo C11 C11-6012 616 10 

Allrum Purmo C11 C11-3004 109 10 

Tabell 5: Tabell för val av radiatorer 

4.12.1.2 Golvvärmesystemet 
Golvvärmesystemet består av tre vattenburna slingor som alla har samma diameter för att underlätta installeringen av 
systemet. Slingorna ligger i golvvärmekasetter i golvregelsystemet. Diametern på rören har valts till 20 millimeter då 
den största av slingorna ska täcka 16,3 kvadratmeter vilket är på gränsen att en lägre dimension skulle klara. Dessa 
rör har även ett centrumavstånd på 300 millimeter som standard vilket även är standard för golvregelsystemet som 
har ett centrumavstånd på 600 millimeter (Granab, 2014). Golvvärmen dras från bergvärmepumpen till en fördelare 
där den fördelas ut i tre olika slingor med separata shuntar för att nå önskad temperatur i slingorna. 
Slingtemperaturerna kan sedan justeras genom en datoriserad undercentral i teknikrummet. 



 

 

17 

 

4.12.1.2.1 Dimensionering  
För att dimensionera golvvärmesystemet har vi använt oss av vårt beräknade effektbehov för de rum som ska värmas 
upp med golvvärme och dimensionerat temperaturer och tryckfall med Uponors beräkningsprogram Phoenix. 
Programmet gav följande resultat (Uponor, 2007). 
 
 

    Golvvärme    

Slinga Längd 
[m] 

Effekt 
[W] 

Flöde 
[m] 

d 
[mm] 

tryckfall 
totalt 
[Pa] 

Golvtemp 
[C] 

Vattentemp 
[C] 

RWC 22,5 59 0,003 20 10 21,0 27,2 

Hall 59,3 379 0,018 20 620 22,4 33,3 

Tvätt och TK 40,5 263 0,013 20 410 22,3 32,9 

Tabell 6: Tabell för val av golvvärme 
 

4.12.1.3 Dimensionering av ledningssystemet 
Erforderligt flöde genom värmesystemsledningarna har beräknats (se Bilaga E.3) för de 12 kopplingsledningarna där 
effekten för varje radiator har använts. I stamledningarna har sedan de beräknade flödena för berörda 
kopplingsledningar adderats för att bestämma stamledningarnas flöden. Utifrån de beräknade flödena har sedan 
nomogram använts för att bestämma rördimensioner, hastigheter och tryckfall. 
 

 

4.13 Ventilation 
Syftet med ventilation är att bibehålla en god luftkvalité inomhus, genom att transportera bort föroreningar från 
huset. En ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser gör att flera är måna om att återvinna värmen ifrån 
frånluften, i detta fall genom en frånluftmodul. En spårgasmättning genomfördes för byggnaden och återfås i Bilaga 
F. 

4.14 Sanitet 
För dimensionering och val av sanitetsledningar har Uponor och teknikhandboken verkat som utgångspunkt. Då 
golvet är upphöjt har det valts att dra alla ledningar under golvet för att dras upp där det behövs. Detta görs för att 
minska materialanvändningen samt underlätta rördragning (Granab, 2014). Förutom dessa positiva egenskaper golvet 
ger upphov till så gjuts inga rör in i bottenplattan, detta underlättar väldigt om något rör skulle gå sönder.  

4.14.1 Tappvatten 
De rum som är i behov av tappvatten är kök, badrum, RWC och tvättstuga. Tappvattnet dras på tjälfritt djup (2m) 
från tomtgräns och sedan upp genom bottenplattan till teknikrummet på undervåningen. Därifrån dras tappvattnet 
via vattenmätare och bergvärmepump till en fördelare och vidare ut till tappställena. Tappvattenrören är av materialet 
PEX vilket är ett böjbart rör av polyeten som passar som bäst vid dolda rördragningar. För att undvika risken för 
läckage kommer PEX-rören ligga i ett skyddsrör av HD polyeten som även gör det lättare att byta ut PEX rören vid 
eventuella problem. 

4.14.1.1 Tappkallvatten  
Tappkallvatten dras från teknikrummet via fördelaren och ut till RWC, badrum, kök och tvättstuga. För dimensioner 
och dragning, se Bilaga H och för ritningar se bilaga K. 

4.14.1.2 Tappvarmvatten 
Tappvarmvatten värms i varmvattenberedaren i bergvärmepumpen, NIBE F1255, belägen i teknikrummet. Vattnet 
värms upp i varmvattenberedaren genom dels värme ifrån frånluftsmodulen, där en vätska värms och leds i rör 
genom beredaren. Vattnet värms även genom bergvärmepumpen som fungerar på liknande sätt, genom en vätska 
som värms och leds i rör genom varmvattenberedaren. Rören går från varmvattenberedaren till badrummen, 
tvättstugan och köket. För dimensioner och ritningar, se Bilaga H och för ritningar se Bilaga K. 
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4.5.3.4 Tryckfall 
För att kontrollera att flödet är tillräckligt har tryckfallsberäkningar utförts där trycket antas vara lägst. Då huset 

består av två våningar kommer tryckfallsberäkningar att utföras på bägge plan, dels på tappstället som är längst bort 

från spillvattenservicen, på övervåningen kommer även där att väljas det ställ med längst avstånd. Spillvattenservicen 

är belägen vid utkanten av tomtgränsen på 2 meters djup. De ledningar som har lägst respektive högst tryckfall är 

tvättlådan på undervåningen och blandaren till tvättstället i badrummet på övervåningen. Dessa tryckfall är på 62.7 

respektive 104 kPa vilket leder till tillgängliga flöden på 0.12 och 0.28 liter per sekund. För beräkningar, se Bilaga 

H.2. 

4.14.3 Spillvatten 
Spillvattnet är draget till 4 rum i huset, 3 på undervåningen, tvättstugan, lilla badrummet och köket. Till övervåningen 
är det draget till det stora badrummet. I köket kopplas diskmaskinens och diskbänkens avlopp samman och leds ut 
ur huset till samlingsledningen. Från tvättstugan dras vattnet från tvättmaskinen ihop med avloppet från tvättlådan 
där det finns en golvbrunn som kopplas till samlingsledningen. I det lilla badrummet kopplas avloppen från toalett 
och handfat på avloppet från duschen, som leder till samlingsledningen. Samlingsledningen går därefter ut från huset. 
I det stora badrummet kopplas ledningen från tvättstället ihop med golvbrunnens avlopp under badkaret, som 
sammanfogas med toalettens avlopp. Dessa ledningar leds ned till samlingsledningen. För flöden, ledningsfall och 
dimensionering se Bilaga H.3. För ritningar, se Bilaga K. 
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4.15 Materialval 
För val av utvändigt takmaterial och invändigt golvmaterial har en fördjupning gjort i form av en jämförelse av olika 
material och dess egenskaper. Boverkets byggregler, BBR, ger både råd och restriktioner för de egenskaper materialet 
bör ha. Krav från BBR har tagits i avseende samt ytterligare krav har tagits i beaktning för val av material. Dessa 
material har jämfört för varje byggnadsdel och betygssats efter vad vi anser rimligt för materialens egenskaper från 1-
5. Viktning har därefter genomförts för att ge ett så exakt värde för materialegenskaperna kombinerat med vad vi 
anser vara viktigast. Se Bilaga I för utförligare viktning, krav och val.  
 
Yttertaket kommer att beklädas av svartglaserat taktegel, då taktegel är ett välprövat material i Sverige och klarar av 
de praktiska egenskaper vi ställer på materialet väl. Den svartglaserade ytan gör att den får högsta betyg i estetiskt 
tilltalande. Viktningen och resultaten av viktningen syns i tabellen nedan, för betygsgrundande underlag för 
takmaterial se bilaga I.1. 

Tabell 7: Tabell för val utvändigt takmaterial 
 
 
I våtutrymmena samt hallen ställs höga krav på fuktsäkerhet, därav valdes att bara jämföra klinkers med en 
linoleummatta då dessa material klarar de höga kraven för fukt. Klinkers vart det material som valdes i våtutrymmena 
samt i hallen då det lades stor vikt på livslängd och estetik. Dessa rum är alla utrustade med golvvärme vilket ökade 
komfortkänslan för klinkers. Viktningen och resultaten av viktningen syns i tabellen nedan, för betygsgrundande 
underlag för golvmaterial i våtutrymmen och hall se bilaga I.2. 
 

  Viktning – golvmaterial i våtutrymmen och hall  

Material:  Linoleummatta Klinker 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Pris 0.1 4 0.4 2 0.2 

Miljöpåverkan 0.15 5 0.75 4 0.6 

Montering 0.02 5 0.1 3 0.06 

Livslängd 0.05 2 0.1 5 0.25 

Estetiskt tilltalande 0.4 2 0.8 4 1.6 

Underhåll 0.05 2 0.1 5 0.25 

Komfort 0.23 5 1.15 4 0.92 

Summa 1   3.4   3.88 

Tabell 8: Tabell för val golvmaterial i våtutrymmen och hall 
 
I köket viktades 4 olika golvmaterial mot varandra, då inga utrymmen utom våtutrymmen och hallen har golvvärme 
sjönk komfortkänslan på marmor och klinkers. Då det sattes stor vikt på komfort och estetik vart det ekparkett som 
valdes som golvmaterial i kök. Ekparket är även det golvmaterial som kommer att väljas i resten av huset för att få en 
helhet och mindre trösklar i huset vilket vi anser mer praktiskt. Viktningen och resultaten av viktningen för 
golvmaterial i kök syns i tabellen nedan, för betygsgrundande underlag för golvmaterial i kök se bilaga I.2. 
 

   Viktning – utvändigt takmaterial   

Material: 
 

Taktegel (svartglaserad) Betongtakpannor Plastbelagd fz plåt 
Rostfri plåt 

(tibnor) 

 
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg 

Viktat 
betyg 

Pris 0.12 4 0.48 5 0.6 4 0.48 3 0.36 

Miljöpåverkan 0.2 5 1 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Montering 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Livslängd 0.15 5 0.75 3 0.45 2 0.3 2 0.3 

Estetiskt tilltalande 0.4 5 2 5 2 3 1.2 2 0.8 

Underhåll 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 

Summa 1   4.65   4.27   3.17   2.65 
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    Viktning– golvmaterial i kök      

Material:  Ekparkett Marmor Klinker Laminat 

 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Pris 0.1 4 0.4 1 0.1 2 0.2 5 0.5 

Miljöpåverkan 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Montering 0.02 3 0.06 1 0.02 3 0.06 5 0.1 

Livslängd 0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

Estetiskt tilltalande 0.4 5 2 5 2 2 0.8 2 0.8 

Underhåll 0.05 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

Komfort 0.23 4 0.92 3 0.69 3 0.69 3 0.69 

Summa 1   4.28   3.71   2.7   3.09 

Tabell 9: Tabell för val golvmaterial i kök 

 

4.16 Kostnadskalkyl 

4.16.1 Byggnationskostnader 
En översiktlig beräkning av kostnader för att bygga huset visar att det skulle kosta omkring 2,04 miljoner kronor. 
Priset inkluderar byggmaterial, förarbete, fast inredning och arbetskostnader och är huvudsakligen baserat på 
Sektionsfakta 2013/2014. Kostnadskalkylen är översiktligt utförd och det kommer antagligen tillkomma en del 
ytterligare kostnader för att färdigställa huset. Se Bilaga J.1 för utförligare beskrivning av kostnadskalkylen för 
byggnation. 
 

4.16.2 Driftskostnader 
Husets driftskostnader har beräknats med hänsyn till uppvärmningsbehov, hushållsel och VA-kostnader. Detta gav 
en total kostnad på 14375 kronor per år. För beräkning av driftkostnader, se Bilaga J.2. 
 

4.17 Nyckeltal 
 

 Nyckeltal 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 0.18 

Byggnadens energianvändning 17.9 MWh/år 

Byggnadens specifika energianvändning 44.3 kWh/ m2år 

BOA (Bruksarea som är boarea) 176.0m2 

BIA (Bruksarea som är biarea) 35.2 m2 

Atemp (tempererad area) 180.1 

Kostnad per kvadratmeter 5720 kr/ m2 

Tabell 10: Tabell nyckeltal 
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6. Bilagor – tabeller och uträkningar 
 
A – Symbolförteckning 
B – Lastberäkningar 
C – U-värden 
D – Köldbryggor 
E – Värme (effekt- och energiberäkningar) 
F – Ventilation 
G – Spårgas 
H – Sanitet 
I – Materialval 
J – Kostnadskalkyl 
K – Ritningar 
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Bilaga A – Symbolförteckning 
 

A.1 Symboler för konstruktionsberäkningar 
a = Längden från stöd A till stöd B [m] 
b = Bredd [m] 
b = Längden från stöd B till stöd C [m] 
by = Bredd motsvarande böjning kring z-axeln [m] 
bz = Bredd motsvarande böjning kring y-axeln [m] 
cc = Centrumavstånd [m] 
Ce = Exponeringsfaktor som beaktar inverkan av den omgivande topografin  [-] 
Cpe = Formfaktor som beaktar inverkan av den anblåsta ytans form [-] 
Ct = Temperaturkoefficient som beaktar inverkan av värmeläckage genom taket [-] 
E =Elasticitetsmodul [Pa] 
E0,05 = 5%-elasticitetsmodul, parallellt med fibrer [Pa] 
fc,0,d =Dimensionerande tryckhållfasthet [Pa] 
fc,0,k =Karakteristisk trychållfasthet [Pa] 
fm,d = Dimensionerande böjhållfasthet [Pa] 
fm,k = Karakteristisk böjhållfasthet [Pa] 
ft,0,d = Dimensionerande draghållfasthet [Pa] 
ft,0,k = Karakteristisk draghållfasthet [Pa] 
fv,d = Dimensionerande skjuvhållfasthet [Pa] 
fv,k = Karakteristisk skjuvhållfasthet [Pa] 
gk = Karakteristik egentyngd [N/m2] 
Gk = Karakteristisk egentyngd, linjelast [N/m] 
gtak = Takets egentyngd [N/m2] 
Gtak = Takets egentyngd, linjelast [N/m] 
h = Höjd [m] 
I = Yttröghetsmoment [m4] 
kc,90 = Faktor som beaktar lastkonfiguration [-] 
kc,y = Reduktionsfaktor för inverkan av knäckning [-] 
kc,z = Reduktionsfaktor för inverkan av knäckning [-] 
kcr = Reduktionsfaktor som beaktar risken för sprickor [-] 
kdef = Krypfaktor [-] 
kh = Faktor som beaktar att ft,0,d och fm,d beror av tvärsnittets storlek [-] 
Km =Faktor som tillåter omfördelning av spänningar och effekten av inhomogeniteter av materialet i tvärsektionen[-] 
kmod = Omräkningsfaktor som beaktar inverkan av fuktkvot och lastvaraktighet [-] 
ky = Faktor för att räkna fram kc,y [-] 
kz = Faktor för att räkna fram kc,z [-] 
L = Längd [m] 
l = Spännvidd [m] 
lb = Upplagslängd [m] 
Lcr = Knäckningslängd [m] 
M = moment i snitt [Nm] 
MB = Stödmoment i stöd B [Nm] 
Mf = Fältmoment [Nm] 
Mmax = Maximalt snittmoment [Nm] 
My = Böjmoment kring y-axeln [Nm] 
qb = Vindens grundläggande hastighetstryck [N/m2] 
qd = Dimensionerande nyttig last [N/m] 
qk = Karakteristisk nyttig last [N/m2] 
Qk = Karakteristisk nyttig last, linjelast [N/m] 
RA = Upplagskraft vid stöd A [N] 
RB = Upplagskraft vid stöd B [N] 
RC = Upplagskraft vid stöd C [N] 
V = Tvärkraft i snitt [N] 
vfin = Slutlig nedböjning [m] 
vinst = Omedelbar nedböjning [m] 
Vmax = Maximal tvärkraft i snitt [N] 
ymax = Maximal nedböjning [m] 
βC = Faktor för material inom rakhetsgränserna [-] 



 

 

25 

 

γd = Konstant för säkerhetsklass [-] 
γG = Konstant för ogynnsam lasteffekt av permanent last [-] 
γM = Partialkoefficient som beaktar osäkerheter [-] 
γQ = Konstant för ogynnsam lasteffekt av variabel last [-] 
λrel,y = Relativ slankhetstal i motsvarande böjning kring y-axeln [-] 
λrel,z = Relativ slankhetstal i motsvarande böjning kring z-axeln [-] 
λy = Slankhetstal motsvarande böjning kring y-axeln [-] 
λz = Slankhetstal motsvarande böjning kring z-axeln [-] 
μ = Formfaktor som beaktar takytans form [-] 
νB = Nedböjning där RB verkar [m] 
ξ = Konstant för ogynnsamma permanenta laster [-] 
σc,0,d = Dimensionerande tryckspänning av yttre last [Pa] 
σm,d = Dimensionerande böjspänning av yttre last [Pa] 
τd = Dimensionerande skjuvspänning av yttre last [Pa] 
Ψ2 = Lastreduktionsfaktor [-] 

 

A.2 Övriga symboler 
U = Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 
A = Area [m2] 

R = Värmemotstånd [m2K/W] 
d = Diameter [mm] 
λ = Värmekonduktivitet [W/mK] 
P = Effekt [W] 
P = Perimeter [W] 
B’ = Förhållande mellan area och perimeter [-] 
w = total väggtjocklek [m] 
Q = Värmeflöde [W/K] 
ΔT = Temperaturskillnad [C] 
b = Bredd [m] 
L = Längd [m] 
Ψ = Värde för köldbrygga [W/mK] 
M = Massflöde [kg/s] 
COP = Värmefaktor [-] 
cp = Värmekapacitet [J/kgK] 
DVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur [C] 
DUTmark = Dimensionerande utetemperatur i mark [C] 
q = Flöde [kg/s] 
v = Hastighet [m/s] 
V = Volymflöde [m3/s] 
T = Tilluft [l/s] 
F = Frånluft [l/s] 
R = Motstånd [Pa/m] 
K = Koncentration vid tiden t [-] 
K0 = Begynnelsekoncentration [-] 
KJ = Jämviktskoncentration [-] 
n = Antal luftomsättningar [-] 
t = Tid [s] 
Q = Luftomsättning [m3/h] 
P = Tryck [Pa] 
g = Tyngdacceleration [m/s2] 

ρ = Densitet [kg/m3] 
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B – Lastberäkningar 
Lastnedräkning 
Beräkningarna syftar till att dimensionera balkarna i mellanbjälklaget och avväxlingsbalkarna så de får minsta 

erforderlig höjd och kostnad, samt att bestämma dimensionerna på pelaren i vardagsrummet.  

Laster och lastnedräkningar 

Lasterna som beräknas ned på balkarna är den nyttiga lasten från övre våningsplanet och egentyngden av bjälklaget. 

På pelaren har den nyttiga lasten från övervåningen och permanent last från bjälklaget beräknats.  

Brott- och bruksgränskontroller 

Brottgränstillstånd har beräknats av en kombination av lasterna enligt ekvation 6.10b i kursen byggkonstruktionslära. 

Brottkriterierna som har kontrolleras är följande: 

 Böjspänning hdmdm kf  ,,  

 Tryckspänning 90,90,90 cdcdc kF   

 Vertikalspänning dvdv f ,,   

För bruksgränstillståndet har lasterna kombinerats enligt ekvation 6.14b i byggkonstruktionslära. 

Bruksgränstillståndet som kontrollerades är följande: 

 Omedelbar böjdeformation, nyttig ≤ spännvidden/500 

 Slutlig böjdeformaton ≤ spännvidden/300 

 

B.1 Sammanfattning lastberäkningar 
Vald balk för mellanbjälklaget: konstruktionsvirke på 45x195 millimeter av klassen C45. 

Vald balk för avväxling: limträbalk på 90x270 millimeter av klassen GL32h  

Vald balk för pelare: limträbalk på 115x115 millimeter av klassen GL24h. 

Alla schablonvärden är tagna från kursen byggkonstruktionslära. Då balkarna har olika längd och då utsätts för olika 

stora krafter har endast de värsta fallen redovisats, då vi har samma dimensioner på balkarna för att underlätta 

montage. 

Balk 1 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 13.2MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 33.8MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 39 % 

Vertikalspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.23MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.46MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 50 % 
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Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 62.7 millimeter, enligt EK5 6.1.5 dras 2*30 millimeter bort vilket 

ger ett värde på upplagslängden till 2.70 millimeter. 

För balk 2 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 13.8MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 30.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 45 % 

Vertikalspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.09MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.46MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 44 % 

Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 68.09 millimeter, blir enligt EK5 6.1.5, 8.09 millimeter. 

Bruksgränstillståndet för balk 1 och 2 vänstra spannet 

 Omedelbar nedböjning: 11.4 och 11.4 millimeter 

 Krav omedelbar nedböjning: 15.7 och 15.6 millimer 

 Slutlig nedböjning: 15.0 och 15.0 millimeter 

 Krav på den slutliga nedböjningen: 15.7 och 15.7 millimeter 

Bruksgränstillståndet för balk 1 och 2 högra spannet 

 Omedelbar nedböjning: 0.02 och 6.29 millimeter 

 Krav omedelbar nedböjning: 1.86 och 8.11 millimer 

 Slutlig nedböjning: 0.02 och 8.31 millimeter 

 Krav på den slutliga nedböjningen: 3.09 och 13.5 millimeter 

 

Avväxlingsbalk 1 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 7.94MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 20.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 39 % 

Vertikalspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 1.23MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.43MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 51 % 
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Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 40.2 millimeter. 

Avväxlingsbalk 2 

Böjspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 12.8MPakf hdm,   

 Beräknad spänning 20.5MPaσ dm,   

 Utnyttjandegrad: 62 % 

Vertikalspänning: 

 Dimensionerande lasteffekt 2.05MPaf dv,   

 Beräknad spänning 2.43MPaτ dv,   

 Utnyttjandegrad: 84 % 

Tryckspänning: 

Minsta dimensionerade upplagslängd beräknades till 67.0 millimeter. 

Bruksgränstillståndet för avväxlingsbalk 1 och 2 

 Total omedelbar nedböjning: 2.01 och 4.32 millimeter 

 Krav total omedelbar nedböjning: 7.00 och 9.00 millimer 

 Total slutlig nedböjning: 2.66 och 5.70. millimeter 

 Krav på den totala slutliga nedböjningen: 7.00 och 9.00 millimeter 

Pelare 

Bärförmåga: 10.8 MPa 

Lasteffekt: 5.39 MPa 

Lasteffekt krav: 10.8 MPa 

B.2 Lastnedräkning balk 
Balkarna har delats upp i två lastfall, en punktlast och en utbreddlast. Parametrar som används i uträkningar samt 

egenskaper för konstruktionsvirke av klass C45 redovisas nedan. 

Bruksgräns och brottgräns 

Centrumavstånd mellan balkarna  

cmb=0.6 m 

Elasticitetsgräns 

E = 15000 MPa 

Brottgräns 

pålägg av en förlängningsfaktor av balken 

pålägg = 1.1  
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säkerhetsklass 2 

γd = 0.91 

Ogynnsam permanent last 

 ξ = 0.89 

Ogynnsamma lasteffekter av permanenta laster  

γG = 1.35 

Ogynnsamma lasteffekter av nyttiga laster 

γQ = 1.5 

Lastreduktionsfaktor 0 

Ψ0 = 0.7 

För konstruktionsvirke C45 

Bredden 

B= 45 mm 

Höjden 

H=195 mm 

Tröghetsmoment 

I=
   

  
= 27.8*106 mm4 

Area 

A = 8775 mm2 

Omräkningsfaktorer 

kcr= 0.67 

kmod= 0.8, klimatklass 1 medium term 

Karakteristisk böjspänning: 

fm,k = 50 MPa 

Karakteristisk vertikalspänning 

fv,k = 4.0 MPa 

Karakteristisk tryckspänning 

Fc,90,k = 3.1 MPa 

Säkerhetsfaktor för konstruktionsvirke 

γM = 1.3 
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kh = 1.12 sätts till 1.1 

Bruksgräns 

Omräkningsfaktorer 

kdef = 0.6 

Ogynnsamma lasteffekter av permanenta laster  

γG = 1 

Ogynnsamma lasteffekter av nyttiga laster 

γQ = 1 

Lastreduktionsfaktor 2, tabell B1, föreläsning 4 byggkonstruktionslära 

Ψ2 = 0.3 

Dimensionerande böjspänning 

MPa30.8
γ

f
kf

M

km,

moddm,   

Dimensionerande vertikalspänning 

MPa2.46
γ

f
kf

M

kv,

moddv,   

Dimensionerande tryckspänning 

MPa14.8
γ

f
kF

M

kc,0,

moddc,0,   

B.2.1 Balk 1 
 
längder på balk 1 

a   = 4697 mm 

b   = 928 mm 

L = a+ b   = 5625 mm 

Fall 1, punktlast i punken B 

3LEI

bP
v

22

a
B1


  

 

 

Fall 2, utbreddlast i punken B   
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3

433

B2
L

x

0.5L

2x
x

24EI

qdL
v   

 

0v 2B1  Bv  

Detta ger ett värde på upplagskraften RB, 

RB  = 9420 N 

Yttre jämvikt 

0qLRRR:F CBAy   

0LRaR
2

qL
:M CB

2

A   

Löser ut RC och RA 

RC   = -3303 N 

RA  = 3008 N 

Tvärkraften 

VA = RA  = 3008 N 

VB- = RA-(q*a)  = -4611 N 

VB+ = RA-(q*a) + RB = 4809 N 

VC+ = RA-(q*a) +RB-(q*b) = 3303 N 

Fältmoment 

S

2

a

f1 M
2q

V
M   =279*104 Nmm 












2q

2

BfB VMM  = -376*104 Nmm 

B

2q

2

BB MVM 









 = 336*104 Nmm 

Bärighetskontroll 

I

2

h
M

A

N
σ



  = 13.2 < 33.8 
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Ak

V1.5
τ

cr

ed




   = 1.23 < 2.46 

 

    

Upplagslängd 

30*2
bfk

R

dC,90,C,90

B 


 = 2.70 mm 

Bruksgräns 

 Dimensionerade lasterna för bruksgränstillstånd  

 Karakteristisk Dimensionerad 

Egentyngd /m2 0.5  

Egentyngd per löpmeter 0.6 0.6 

Nyttig last /m2 2  

Nyttig last per löpmeter 1.2 1.2 

Total last per löpmeter 1.8 1.8 

 

185EI

qI
υ

4

max   

De maximalla nedböjningarna blir då 
 
Nyttig instantaneous 
 

inst1υ   = 7.57 < 9.39 mm  

 definst1fin1 k*Ψ21υυ   = 8.93 mm 

inst2υ   = 0.012 < 1.86 mm 

 definst2fin2 k*Ψ21υυ   = 0.014 mm 

 
Egentyngd instantaneous 
 

inst1υ   = 3.78 mm 

 definst1fin1 k1υυ   = 6.06 mm 

inst2υ   = 0.0058 mm 

 definst2fin2 k1υυ   = 0.0092 mm 

 
 
Total nedböjning 
 

inst1υ   = 11.4  < 15.7 mm 

inst2υ   = 0.017 < 1.86 mm 

fin1υ   = 15.0 < 15.7 mm 

fin2υ   = 0.023 < 3.09 mm 
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B.2.2 Balk 2 
 
längder på balk 2 

a   = 4697 mm 

b   = 4053 mm  

L = a+ b   = 8750 mm 

 

Fall 1, punktlast i punken B 

3LEI

bP
v

22

a
B1


  

Fall 2, utbreddlast i punken B 














3

433

B2
L

x

0.5L

2x
x

24EI

qdL
v  

0v 2B1  Bv  

Detta ger ett värde på upplagskraften RB, 

RB  = 8909 N 

Yttre jämvikt 

0qLRRR:F CBAy   

0LRaR
2

qL
:M CB

2

A   

Löser ut RC och RA 

RC   = 2314 N 

RA   = 2970 N 

Tvärkraften 

VA = RA  = 2970 N 

VB- = RA-(q*a)  = -4650 N 

VB+ = RA-(q*a) + RB = 4260 N 

VC+ = RA-(q*a) +RB-(q*b) = -2310 N 

Fältmoment 

S

2

a

f1 M
2q

V
M   =272*104 Nmm 
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2q

2

BfB VMM  = -394*104 Nmm 

B

2q

2

BB MVM 









 = 161*103 Nmm 

Bärighetskontroll 

I

2

h
M

A

N
σ



  = 13.8 < 30.5 
 

    

Ak

V1.5
τ

cr

ed




   = 1.09 < 2.46 

 

    

Upplagslängd 

30*2
bfk

R

dC,90,C,90

B 


 = 8.09 mm 

Bruksgräns 

För de dimensionerade lasterna för bruksgränstillstånd för balk 2 se tabell för balk 1 

185EI

qI
υ

4

max   

De maximalla nedböjningarna blir då 
 
Nyttig instantaneous 
 

inst1υ   = 7.57 < 9.39 mm 

 definst1fin1 k*Ψ21υυ   = 8.93 mm 

inst2υ   = 4.20 < 8.11 mm 

 definst2fin2 k*Ψ21υυ   = 4.95 mm 

 
Egentyngd instantaneous 
 

inst1υ   = 3.78 mm 

 definst1fin1 k1υυ   = 6.06 mm 

inst2υ   = 2.10 mm 

 definst2fin2 k1υυ   = 3.36 mm 

 
Total nedböjning 
 

inst1υ   = 11.4  < 15.7 mm 

inst2υ   = 6.29 < 8.11 mm 

fin1υ   = 15.0 < 15.7 mm 

fin2υ   = 8.31 < 13.5 mm 
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Två stycken avväxlingsbalkar kommer att behövas ovanpå pelaren för att bära upp mellanbjälklaget 

B.3 Lastnedräkning avlastningsbalk 
Parametrar som används i uträkningar samt egenskaper för limträ klass GL32h redovisas nedan. 

Elasticitetsgräns 

E = 13700 MPa 

För limträ GL24h 

Bredden 

B= 90 mm 

Höjden 

H=270 mm 

Tröghetsmoment 

I=
   

  
= 148000000 mm4 

Area 

A = 24300 mm2 

Omräkningsfaktorer 

kcr= 0.67 

kmod= 0.8, klimatklass 1 medium term 

Karakteristisk böjspänning: 

fm,k = 32 MPa 

Karakteristisk vertikalspänning 

fv,k = 3.8 MPa 

Karakteristisk tryckspänning 

Fc,90,k = 3.3 MPa 

Säkerhetsfaktor för limträ 

γM = 1.25 

kh = 0.889 sätts till 1.0 då det är minsta värde för h>150 millimeter 

Bruksgräns 

Omräkningsfaktorer 

kdef = 0.6 

Lastreduktionsfaktor 2, tabell B1, föreläsning 4 byggkonstruktionslära 
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Ψ2 = 0.3 

Dimensionerande böjspänning 

MPa.520
γ

f
kf

M

km,

moddm,   

Dimensionerande vertikalspänning 

MPa2.43
γ

f
kf

M

kv,

moddv,   

Dimensionerande tryckspänning 

MPa2.11
γ

f
kf

M

kc,0,

moddc,0, 

 

B.3.1 Avväxlingsbalk 1 
Tvåstödsbalk med punktlast 
 

längder på avväxlingsbalk 1 

a   = 450 mm 

b   = 600 mm 

c   = 600 mm 

d   = 450 mm 

L = a +b+ c+ d  = 2100 mm 

Brottgräns 
 
PB=PC=PD=RB ur balk 2 = 8909 N 
RA+RE  = 26728 N 
RE, ur jämvikt  = 13364 N 
RA  = 13364 N 
 
Tvärkraft 
VA  =13364 N 
VB  = 4455 N 
VC  = -4455 N 
VD  = -13364 N 
VE  = 0 N 
 
Moment 
MA  = 0 Nmm 
MB  = 6013810 Nmm 
MC  = 8686615 Nmm 
MD  = 6013810 Nmm 
ME  = 0 Nmm 
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Bärighetskontroll 
 

I

hM
σ


   = 2.65 < 20.48 

 

    

Ak

V1.5
τ

cr

ed




   = -1.23 < 2.43 

 

    

Upplagslängd 

bfk

R

dC,90,C,90

A


  = 40.18 mm 

Bruksgräns 

PNyttig  = 6969 N 

PEgen  = 3484 N 

PTotal  = 10453 N 

 

Den maximalla nedböjningarna, maxυ  blir i  
 

 
 

 
Nyttig instantaneous 
 

instυ   = 1.34 < 4.2 mm 

 definstfin k*Ψ21υυ   = 1.58 mm 

 
Egentyngd instantaneous 
 

instυ   = 0.67 mm 

 definstfin k1υυ   = 1.07 mm 

 
Total nedböjning 
 

 









48EI

4b
3LPb

48EI

PL
υ

2
2

3

inst = 2.01 < 7.0 mm 

Nyttig fin,,fin υυυ  Egenfin  = 2.66 < 7.0 mm 
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B.3.2 Avväxlingsbalk 2 
Tvåstödsbalk med punktlast 
 

längder på avväxlingsbalk 2 

a  = 150 mm 

b  = 600 mm 

c  = 600 mm 

d  = 600 mm 

e  = 600 mm 

f  = 150 mm                  

L = a+ b+ c+ d+ e+ f = 2700 mm 

 
Brottgräns 
 
PB=PC=PD=PE=PF=RB ur balk 2= 8909 N 
RA+RG  = 44547 N 
RG, ur jämvikt  = 22273 N 
RA  = 22273 N 
 
Tvärkraft 
VA  = 22273 N 
VB  = 13364 N 
VC  = 4455 N 
VD  = -4455 N 
VE  = -13364 N 
VF  = -22273 N 
VG  = 0 N 
 
Moment 
MA  = 0 Nmm 
MB  = 3341006 Nmm 
MC  = 11359420 Nmm 
MD  = 14032225 Nmm 
ME  = 11359420 Nmm 
MD  = 3341006 Nmm 
ME  = 0 Nmm 
 
Bärighetskontroll 
 

I

hM
σ


   = 12.83 < 20.48 

 

    

Ak

V1.5
τ

cr

ed




   = 2.05 < 2.43 

 

    

Upplagslängd 

bfk

R

dC,90,C,90

A


  = 66.96 mm 
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Bruksgräns 

PNyttig  = 6969 N 

PEgen  = 3484 N 

PTotal  = 10453 N 

 

Den maximalla nedböjningarna, maxυ  blir i  
 

 
 

 
Nyttig instantaneous 
 

instυ   = 2.88 < 5.4 mm 

 definstfin k*Ψ21υυ   = 3.40 mm 

 
Egentyngd instantaneous 
 

instυ   = 1.44 mm 

 definstfin k1υυ   = 2.30 mm 

 
Total nedböjning 
 

 









48EI

4b
3LPb

48EI

PL
υ

2
2

3

inst = 4.32 < 7.0 mm 

Nyttig fin,,fin υυυ  Egenfin  = 5.70 < 7.0 mm 
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B.4 Lastnedräkning pelare 
Parametrar som används i uträkningar samt egenskaper för limträ klass GL24h redovisas nedan. 

Bredden 

B= 115 mm 

Höjden 

H=115 mm 

Tröghetsmoment i veka riktningen 

Ivek=
   

  
= 14575052 mm4 

Area 

A = 13225 mm2 

Omräkningsfaktorer 

kmod= 0.8, klimatklass 1 medium term 

Karakteristisk tryckspänning 

fc,0,k = 24 MPa 

Säkerhetsfaktor för limträ 

γM = 1.25 

Knäckningslängd 

β = 1 

E0.05 = 9400 MPa 

kritiska längden 

Lcr = 2230 mm 

βc = 0.1 för limträ 

Dimensionerande tryckspänning 

MPa15.4
γ

f
kf

M

kc,0,

moddc,0,   

Pelare 
Minsta längden: 107.1 mm 

Minsta bredden: 90.0 mm 

Brottsgräns 

RA, från avväxling 2 = 44547 N 
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RE, från avväxling 1 = 26728 N 

NED = RA + RE  = 71275 N 

Eulers 2’a knäckningsfall 

b

π12
Lcr


  = 21.38 mm 

0.05

kc,0,

E

f
  = 0.05 

λrel, z  = 1.08 

kz  = 1.12 

2

zrel,

2

z λk    = 0.09 

2

zrel,

2

z λk    = 0.31 

2

zrel,

2

zz

cz

λkk

1
k


  = 0.70 

bärförmåga 

dc,0,cz fk    = 10.76 
 

    

Lasteffekt 

A

N
σ    = 5.39 < 10.76 
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C – U-värden 

C.1 - Yttervägg 
 
U-värde för ytterväggen har beräknats enligt Isolerguiden med både U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden. 
Därefter har ett genomsnitt av de båda använts för vidare beräkningar. 
 
U-värdemetoden: 
 
Först beräknas andelarna isolering och reglar i ytterväggen. 
 

Andel reglar 0,112 

Andel isolering 0,888 

 
Därefter de olika skiktens värmemotstånd. 
 

  Väggegenskaper  

Material Tjocklek 
[m] 

λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

Mineralullskikt 1 0,22 0,036 6,11 

Regel 1 0,22 0,14 1,57 

Mineralullsskikt 2 0,07 0,036 1,94 

Regel 2 0,07 0,14 0,50 

Gips 0,013 0,25 0,05 

Si  - - 0,13 

Se (luftspalt+fasad) 0,048  - 0,13 

 
Väggens uppbyggnad består av fyra olika kombinationer av skikt med fyra olika värmemotstånd.  
 

   Egenskaper för andelar   

 1 2 3 4 Σ 

A[m2] 0,0125 0,0995 0,0995 0,789 - 

R[m2K/W] 2,38 6,92 3,83 8,37 - 

U[W/m2K] 0,420 0,144 0,261 0,120 - 

Uu[W/m2K] 0,005 0,014 0,026 0,094 - 

Utot[W/m2K] - - - - 0,140 

Rtot[m2K/W] - - - - 7,15 

 
λ-värdesmetod 
 
För att beräkna värmemotståndet med λ-värdesmetoden används ekvation (C1). 
 

                           (C1) 
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Ekvation B2 ger nu värmemotståndet.   
 

  
 

 
    (C2) 

 

   
         

     
                    

   

 
 

 
 
Det slutliga värmemotståndet blir då: 

         

 
     

   

 
 

 
 

Den slutliga värmegenomgångskoefficienten blir då: 

   
 

 
  

 

    
       

 

   
 

C.2 – Yttertak 
 
Yttertakets värmegenomgångskoefficient har beräknats genom λ-värdesmetoden  

 
  Takegenskaper   

Materialskikt Tjocklek 
[m] 

λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

U 
[W/m2K] 

Se - - 0,040 - 

Ventilerat yttertak - - 0,300 - 

råspont 0,020 0,140 0,140 - 

lösull,takstol cc1200 0,195 0,040 4,89 - 

lösull 0,205 0,036 5,69 - 

pe - - - - 

minerlaull, reglar cc600 0,045 0,049 0,912 - 

Si - - 0,130 - 

Summa - - 12,1 0,083 

 
Värmegenomgångskoefficienten beräknades alltså till 0,083 W/m2K 
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C.3 – Grund 
 
Grundens värmegenomgångskoefficient har beräknats med hjälp av Isolerguidens metod. 
 

 
 

 Grundens egenskaper   

Materialskikt Tjocklek 
[m] 

λ 
[W/mK] 

R 
[m2K/W] 

Se - - 0,14 

cellplast 0,3 0,036 8,33 

betong 0,1 1,7 0,059 

Si - - 0,03 

Rf - - 8,56 

 
Med hjälp av Rf kan sedan följande värden räknas fram enligt Isolerguidens metod 

 
 Värden genom Isolerguidens metod 

A [m2] 145 

P [m] 64,0 

W 0,326 

λmark [W/mK] 2,00 

B' 4,53 

Dt 17,8 

U [W/m2K] 0,073 
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D – Köldbryggor 
Då beräkningen i Comsol endast ger ett resultat på energiflödet genom sektionen och inte på själva köldbryggan har 
energiflödet dividerats med temperaturskillnaden för att få ett värde på genomsläppligheteten som kan jämföras med 
de redan beräknade värdena för vägg och golv (D1). Golvet och väggens värde har sedan subtraherats från det 
beräknade värdet i Comsol vilket resulterar i Ψ-värdet (D2) 
 
 

          
 

 
              

  
   (D1) 

 
 

                             (D2) 
 
 

 Utvärdering av Comsol 

 L 
[m] 

U 
[W/m2K] 

L*U 
[W/mK] 

Comsol   0,295 

    

Golv 0,9 0,071 0,064 

Vägg 1,4 0,148 0,207 

Summa   0,270 

    

Ψ   0,0248 
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E – Värme (effekt- och energiberäkning) 

E.1 – Beräkning av energibehov 
Energianvändningen beräknas med hjälp av ekvation (E1), följande värden har beräknats enligt antaganden 
redovisade i avsnittet ”Energianvändning” samt formler ur kompendiet installationsteknik. 
 

                
               

             (E1) 

 

 Beräknade och antagna värden 

Årsmedeltemperatur (°C) 6,60 

värme av människor och apparater (°C) 3,00 

Gradtimmar per år(°C*h/år), 89180 

Atemp (°C) 180,1 

densitet luft (kg/m3) 1,20 

Cpl (J/kg*K) 1007 

Ventliation (m3/s) 0,07 

tryckskillnad(Pa) 50 

Otäthet (m3/s) 0,33 

Läckluft (m3/s) 0,01 

Mu (kg/s) 0,02 

Mt (kg/s) 0,09 

Mu*Cpl (W/K) 15,92 

Mt*Cpl (W/K) 85,80 

COP (-) 2,70 

Tappvattenförbrukning (kWh/år) 20 

 
Ekvation (E1) ger en energianvändning på: 
 

                                                
 
Detta fördelat på den tempererade arean och med hänsyn till tappvattenförbrukning och värmepumpens 
värmefaktor blir då: 
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E.2 – Beräkning av effektbehov 
Husets effektbehov har beräknats rum för rum och sedan summerats för att kunna dimensionera värmesystemet till 
varje rum. Effektbehovet har beräknats enligt ekvation (E2) där temperaturskillnaden ΔT är skillnaden mellan 
inomhustemperatur och dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) eller dimensionerande utemarktemperatur 
(DUTmark) och den kommer därmed vara olika beroende på om värmeförlusten sker mot mark eller mot uteluft.  
 

             (E2) 
 
Denna ekvation delas upp i de fyra delar som motsvarar transmission, linjära köldbryggor, ventilation och läckluft  

 

             (E3) 
 

                       (E4) 

 
      

           (E5) 

 
      

           (E6) 

 
 

DVUT är hämtat från boverket, DUTmark från FEBY’s kravspecifikation för passivhus. DIT har satts till 17°C då vi 
strävar efter en inomhustemperatur på 20 grader och räknar med en gratisvärme på 3 grader från människor och 
aparatur. 

 
 Temperaturer 

DVUT [°C] -17,1 

DUTmark [°C] 0,90 

DIT [°C] 17,0 

ΔT [°C] 34,1 

ΔTmark [°C] 16,1 

 
Areor multipliceras enligt ekvation (E3) med respektive U-värde och temperaturskillnad för effekten. 
 

   Transmission   

 Atak 

[m2] 
Avägg 

[m2] 
Agolv 

[m2] 
Afönster 

[m2] 
Adörr 

[m2] 
ΣUA ΔT  

[W] 

Sovrum1 18,4 17,7 - - 2,94 231 

Sovrum2 9,41 13,8 - 1,43 - 140 

Sovrum3 14,4 16,9 - 1,65 - 176 

Badrum 10,9 7,17 - 1,00 - 97 

Allrum 28,9 10,4 - 3,75 - 249 

Lekrum - 14,5 11,6 1,87 - 144 

RWC - 4,52 6,58 0,50 - 45,8 

Hall - 3,80 16,3 - 2,20 109 

Tvätt - 6,78 7,90 0,90 - 71,1 

Kök - 11,5 17,3 1,44 - 123 

Matsal - 11,8 9,00 8,58 - 333 

Vardagsrum 7,23 37,9 25,3 3,44 2,10 411 

TK - 7,50 4,10 - 2,10 107 

 
De linjära köldbryggorna multipliceras enligt ekvation (E4) med respektive längd och temperaturskillnad för effekten. 
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   Köldbryggor    

 Ltak 
[m2] 

Ldörr 
[m2] 

Lhörn 
[m2] 

Lfönster 
[m2] 

Lgolv 
[m2] 

Lmellanbjälklag 
[m2] 

       
[W] 

Sovrum1 8,60 7,00 2,40 - - - 17,1 

Sovrum2 6,35 - 2,40 4,80 - - 13,0 

Sovrum3 7,74 - 2,40 5,20 - - 14,5 

Badrum 7,74 - 2,40 5,20 - - 14,5 

Allrum 5,91 - - 20,6 - - 26,5 

Lekrum - - 2,40 7,80 6,81 6,81 17,5 

RWC - - - 3,00 2,09 2,09 5,10 

Hall - 6,20 - 0,00 2,50 2,50 8,87 

Tvätt - - - 4,20 3,20 3,20 7,39 

Kök - - - 5,90 5,39 5,39 11,2 

Matsal - - 7,20 28,8 8,50 8,50 47,2 

Vardagsrum 6,00 6,20 5,20 10,4 11,1 11,1 38,8 

TK - 6,20 2,40 - 4,00 4,00 13,2 

 
Luftläckaget multipliceras enligt ekvation (E5) med värmekapacitet och temperaturskillnad för effekten. 
 

   Luftläckage   

 Mu,tak 

[kg/s] 
Mu,dörr 

[kg/s] 
Mu,vägg 

[kg/s] 
Mu,fönster 

[kg/s] 
Mu,golv 

[kg/s] 
Mu*cpl*ΔT 

[W] 

Sovrum1 0,0005 0,00008 0,000509 - - 38,6 

Sovrum2 0,0003 - 0,000398 0,00004 - 24,4 

Sovrum3 0,0004 - 0,000488 0,00005 - 32,6 

Badrum 0,0003 - 0,000206 0,00003 - 18,8 

Allrum 0,0008 - 0,0003 0,00011 - 42,6 

Lekrum - - 0,000417 0,00005 0,000334 21,6 

RWC - - 0,00013 0,00001 0,000189 8,03 

Hall - 0,00006 0,000109 - 0,000469 13,5 

Tvätt - - 0,000195 0,00003 0,000228 11,3 

Kök - - 0,000331 0,00004 0,000498 20,9 

Matsal - - 0,00034 0,00025 0,000259 24,4 

Vardagsrum 0,0002 0,00006 0,001092 0,00010 0,000729 61,9 

TK - 0,00006 0,000216 - 0,000118 11,4 
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Ventilationsmassflödet multipliceras enligt ekvation (E6) med värmekapacitet och temperaturskillnad för effekten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Summeringen av effektbehovet. 
 

  Effektbehov   

 Pt 
[W] 

Pköldbryggor 
[W] 

Pu 
[W] 

Pv 
[W] 

Ptot 
[W] 

Sovrum1 231 17,1 38,6 453 740 

Sovrum2 140 13,0 24,4 330 507 

Sovrum3 176 14,5 32,6 330 553 

Badrum 97 14,5 18,8 0 131 

Allrum 249 26,5 42,6 206 524 

Lekrum 144 17,5 21,6 330 513 

RWC 46 5,1 8,0 0 59,0 

Hall 109 8,9 13,5 247 379 

Tvätt 71 7,4 11,3 0 89,8 

Kök 123 11,2 20,9 0 155 

Matsal 333 47,2 24,4 0 405 

Vardagsrum 411 38,8 61,9 618 1130 

TK 107 13,2 11,4 41 173 

Summa     5358 

  
 
  

 Ventilation  

 MT 
[kg/s] 

MT*cpl*ΔT 
[W] 

Sovrum1 0,013 453 

Sovrum2 0,010 330 

Sovrum3 0,010 330 

Badrum 0,000 0 

Allrum 0,006 206 

Lekrum 0,010 330 

RWC 0,000 0 

Hall 0,007 247 

Tvätt 0,000 0 

Kök 0,000 0 

Matsal 0,000 0 

Vardagsrum 0,018 618 

TK 0,001 41 
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E.3 – Dimensionering av ledningssystem 
För att dimensionera ledningssystemet har vi utgått från de valda radiatorerna och beräknat flödet genom ekvation 
(E7).  
 

   
 

      
    (E7) 

 
Därefter användes Helanderdiagrammet för att bestämma dimension, hastighet och tryckfall. För att lösa dessa ur 
Helander diagrammet bestämdes ett maximalt tryckfall på 100 Pa/m. 
 

     Dimensionering av ledningssystem     

Rör q [kg/s] d 
[mm] 

v 
[m/s] 

Tryckfall 
[Pa/m] 

Längd 
[m] 

Höjd 
[m] 

Horisontellt 
tryckfall 

[Pa] 

Vertikalt 
tryckfall 

[Pa] 

Totalt 
tryckfall 

[Pa] 

VS1 0,004 12 0,05 7 0 3 21 29460 29481 

VS2 0,008 12 0,11 25 0 0,25 6 2455 2461 

VS3 0,008 12 0,11 25 0 3 75 29460 29535 

VS4 0,013 12 0,17 54 0,2 0,25 24 2455 2479 

VS5 0,017 12 0,22 90 0 0,25 23 2455 2478 

VS6 0,012 12 0,16 50 0 0,25 13 2455 2468 

VS7 0,015 12 0,19 65 0 0,25 16 2455 2471 

VS8 0,005 12 0,07 11 3,07 0,25 37 2455 2492 

VS9 0,015 12 0,19 65 0 0,25 16 2455 2471 

VS10 0,005 12 0,07 12 0 0,25 3 2455 2458 

VS11 0,005 12 0,07 12 0 0,25 3 2455 2458 

VS12 0,005 12 0,07 12 2,65 0,25 35 2455 2490 

VS13 0,015 12 0,19 65 0 0,25 16 2455 2471 

VS14 0,003 12 0,03 3,5 0,7 0,25 3 2455 2458 

VS15 0,128 28 0,26 36 0 -2 -72 -19640 - 19712 

VS16 0,032 15 0,24 75 3,65 0 274 0 274 

VS17 0,029 15 0,21 60 2,4 0 144 0 144 

VS18 0,021 15 0,16 38 3,7 0 141 0 141 

VS19 0,096 22 0,33 78 4,9 0 382 0 382 

VS20 0,017 12 0,22 90 1,15 0 104 0 104 

VS21 0,079 22 0,27 55 4,2 0 231 0 231 

VS22 0,062 22 0,21 36 3,1 0 112 0 112 

VS23 0,031 15 0,24 75 0 3 225 29460 29685 

VS24 0,020 15 0,15 33 1,3 0 43 0 43 

VS25 0,030 15 0,23 65 0,1 0 7 0 7 

VS26 0,016 12 0,20 85 4,25 0 361 0 361 

VS27 0,010 12 0,13 37 1,35 0 50 0 50 

VS28 0,041 22 0,14 17 0,7 0 12 0 12 

VS29 0,169 28 0,34 60 0,1 0 6 0 6 
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Maximalt tryckfall i ledningssystemet beräknades genom att summera tryckfallen för de ledningar som går till 
radiatorn längst bort i systemet: 
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F – Ventilation 

F.1 – Flöden 
Alla uträkningar följer BBRs föreskrifter angående flöden från rummen, det finns 3 olika metoder att räkna fram 
dessa flöden, det värde som ger det högsta värdet är det dimensionerande värdet. 
Metod 1: 

Tilluftflödet ska vara minst 
2

2
0.35 tot

l
A m

s m

 
     

, vilket betyder att frånluftsflödet ska vara lika stort. 

Metod 2: 
 
Tilluftsflödet beräknas enligt följande: 













s

l
V kök 10  

 






























2

2
5110 mA

ms

l

s

l
V BadBad  

 






























2

2
5110 mA

ms

l

s

l
V TvättTvätt  

Metod 3: 
 
Tilluftsflödet ska vara enligt följande: 













s

l
V Sovplats 4  

 2

2
035 mA

ms

l
V RumVardagsrum 














,  2

2
035 mA

ms

l
V RumHall 










  

n = antalet sovplatser 













s

l
nV sovrum 4  

Alla rum är inte kopplade till FX-systemet, i dessa rum användes överluftsdon för att bli av med gammal luft, detta 
görs ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Då luftflödena ut ska kompensera luftflödena in så viktades 
flödena. Det valdes även att luftflödet in på entréplan var något högre än frånluften, då varm luft stiger, så valdes 
frånluten högre på övreplan än tilluften på detta plan. 

F.2 – Tryckfall 
För att räkna ut tryckfallen och skapa ett jämt tryck i ledningarna så att frånluften endast tar den vägen som leder till 
fläkten och sedan ut ur huset. För att göra detta räknades först ut hur stor mängd frånluft som behövdes, med 
ekvationerna i stycket ovan, för att därefter ta fram ledningarnas diameter, hastigheter och tryckfall med hjälp av 
diagram för respektive rör, från Fläkt Woods. Då systemet som ska installeras i huset är ett frånluftsystem så finns 
det inga tilluftsledningar och då heller inga data för dessa.  
  



 

 

53 

 

 

   Ventilation    

 A  
[m2] 

F  
[l/s] 

T 
[l/s] 

Ledning 
[mm] 

Hastighet 
[m/s] 

R 
[Pa/m] 

   entréplan    

Teknikrum 4.1 - 1 - - - 

Vardagsrum 25.3 - 15 - - - 

Matsal 9 - 9 - - - 

Lekrum 11.6 - 8 - - - 

Hall 16.3 - 6 - - - 

Tvättrum 7.9 13 - 100 1.69 0.43 

RWC 6.6 12 - 100 1.62 0.39 

Kök 17.3 12 - 100 1.62 0.39 

Summa 98.1 37 39 - - - 

       

   Övervåning    

Sovrum 1 18.4 - 11 - - - 

Sovrum 2 9.2 - 8 - - - 

Sovrum 3 14.4 - 8 - - - 

Bad 11.1 16 - 100 1.9 0.57 

Allrum 28.9 18 5 100 2.21 0.73 

       

Summa 82 34 32  -  - - 

      - 

Totalt 211.2 71 71  -  - - 

   Övrigt    

Garage 26 26 24 125 1.95 0.5 

Förråd 5.1 - 2 - - - 

Summa 31.1 26 26 - - - 

 
Garage och förråd är inte med i det totala luftflödet då de har ett separat frånluftsystem stationerad i garaget. 
Alla anslutningsledningar och stamledningsrörslängder och tryckfall räknas ut samt deras flöden.   
  



 

 

54 

 

 

Lednings-
nummer 

F 
 [l/s] 

Ledning 
[mm] 

Längd 
[m] 

Hastighet 
[m/s] 

R 
[Pa/m] 

Rtot 

[Pa] 

   Fördelnings-rör    

   entréplan    

A11 37 125 2.8 2.92 1 2.8 

A12 24 125 5.245 1.83 0.4 2.098 

B11 13 100 1.055 1.69 0.43 0.45365 

B12 12 100 4 1.62 0.39 1.56 

B13 12 100 3.2 1.62 0.39 1.248 

   Övre plan    

C21 16 100 2.5 1.9 0.57 1.425 

C22 18 100 2.9 2.21 0.73 2.117 

   Stamledning    

S1 34 125 4.6 2.71 0.8 3.68 

S2 71 160 0.9 3.63 1.25 3.267 

S3 71 160 5.872 3.63 1.25 7.34 

 
Tryckfallet orsakade av böjar och T-rör räknas även de ut.  
 

Lednings-
nummer 

F 
 [l/s] 

Ledning 
[mm] 

Hastighet 
[m/s] 

Rtot 

[Pa] 

  böj 90°   

N11 13 100 1.71 1.2 

N12 12 100 1.06 1 

N13 12 100 1.06 1 

N14 24 125 2 1.56 

N21 16 100 1.9 1.1 

N22 18 100 1.38 1.2 

NS11 34 125 2.75 1.23 

NS12 34 125 2.75 1.23 

NS21 71 160 3.6 2.7 

NS31 71 160 3.6 2.7 

NS32 71 160 3.6 2.7 

I T-rör är trycket olika beroende på om flödet går rakt igenom T-röret eller går i böjen. 

 
Lednings-
nummer 

v rak 
[m/s] 

v böj 
[m/s] 

v ut 
[m/s] 

R rak  
[Pa] 

R böj 
 [Pa] 

Rtot 
 [Pa] 

   T-rör    

T11 1.83 1.69 2.92 1.5 - 1.5 

T12 1.62 1.62 1.83 1.1 0.5 1.6 

T21 2.21 1.9 2.21 2.7 1 3.7 

T1 2.71 2.92 3.63 1 4 5 
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Ljuddämpare har placerats i ledningarna som går från toalettutrymmen och bidrar med tryckfall.  
 

Lednings-
nummer 

F 
[l/s] 

R 
[Pa/m] 

 Ljuddämpare  

L1 12 6 

L2 16 8 

 
Don placeras i slutet av de ledningarna som går till rummen, tryckfallet i dessa beräknas ifrån don tabeller från Fläkt 
Woods. 
 

Lednings-
nummer 

F 
[l/s] 

R 
[Pa/m] 

 Don  

FD11 13 34 

FD12 12 28 

FD13 12 28 

FD21 16 50 

FD22 18 63 

 
Tryckfallsberäkningen görs genom att gå från donen till fläkten, den väg som frånluften ska färdas. 
 

    Tryckfalsberäkning     

Lednings-
nummer 

Längd 
[m] 

R 
[Pa/m] 

R*L 
[Pa/m] 

Böj 
[Pa] 

T-rör 
[Pa] 

Ljuddämpare 
[Pa] 

Don 
[Pa] 

Rtot  
[Pa] 

    Stam och samlinsrör     

S1 4.6 0.8 3.68 2.46 1 - - 7.14 

S2 0.9 1.25 1.13 2.7 - - - 3.83 

A11 2.8 1 2.80 - 4 - - 6.8 

A12 5.25 0.4 2.10 1.56 1.5 - - 5.16 

    Anslutningsrör     

B11 1.06 0.43 0.454 1.2 - - 34 35.7 

B12 4 0.39 1.56 1 0.5 6 28 37.1 

B13 3.2 0.39 1.25 1 1.1 - 28 31.3 

C21 2.5 0.57 1.43 1.1 1 8 50 61.5 

C22 2.9 0.73 2.12 1.2 2.7 - 63 69.0 
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För att beräkna tryckfallet den kortaste vägen från donen till fläkten, adderas anslutningsrören med tryckfallet i de rör 
de går igenom.  

 

Från don Rtot, anslutning[Pa] Rtot, stam [Pa] Tryckfall [Pa] 

 Totala tryckfallet   

FD11 35.7 10.6 46.3 

FD12 37.1 15.8 52.9 

FD13 31.3 15.8 47.1 

FD21 61.5 11.0 72.5 

FD22 69.0 11.0 80.0 

 
Det högsta värdet som fås är det dimensionerande, det vill säga att de andra rören ska strypas så de får samma värde 
som FD 22. 
 

Spjäll-nummer Tryckfall innan 
[Pa] 

Strypt 
[Pa] 

Summa 
[Pa] 

  Spjäll  

S11 46.3 33.7 80.0 

S12 52.9 27.1 80.0 

S13 47.1 32.9 80.0 

S21 72.5 7.50 80.0 

 

F.3 – Bergvärmepump 
Till värmesystem valdes bergvärme. Vi har valt att använda bergvärmepump F1255 av fabrikat NIBE (NIBE, 2014). 
Pumpen är anpassad för villor, har en varmvattenberedare och låga driftkostnader. Bergvärmepumpen kombineras 
med en frånluftsmodul, NIBE FLM (NIBE, 2014), som är framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk 
frånluft med energin ifrån bergvärme 
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F.4 – Tilluft 
 
Tilluft fås via otätheter i byggnaden, ventiler vid radiatorer samt vid dörrarna. Det är även planerat för överluftsdon 
från alla sovrumen och lekrummet. Överluft kommer till övervåningen genom öppningen i golvet på undervåningen.  

F.5 – Don 

F.5.1 Frånluftsdon 
Då huset är utrustat med ett FX system är donen endast av modellen frånluftsdon. Donen är av vitlackerat stål och 
är placerade i wc/dusch, badrum, kök, allrum samt tvättstuga (FläktWoods, 2011). 

 
(FläktWoods, 2011) 

F.5.2 Överluftsdon 
Överluftsdon är placerade från rum med tilluft till rum med frånluft, donen är placerade så luften går igenom de rum 
flest folk oftast samlas i. Dessa don är pulverlackerade, försedda med ljuddämpningsmaterial och monteras på 
väggen. I huset kommer cirkulära, BYSO-100, överluftsdonen att nyttjas, då inget rum kopplat till dessa don har ett 
större luftbehov än 16 l/s (FläktWoods, 2008). 

   
(FläktWoods, 2008)               (FläktWoods, 2008). 
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F.5.3 Uteluftsdon 
Till uteluftsdon valdes YSO uteluftsdon, som är speciellt framtagna för att byggnader med frånluftsystem. YSO är 
utformat så att inblandningen av uteluft och rumsluft sker nära donen och mycket snabbt, vilket reducerar 
temperaturskillnaden på tilluften och rumsluften. Donen monteras antingen mellan radiator och yttervägg eller direkt 
på vägg. Varje flärp på donet går att ställa in så att spridningen av uteluften täcker över hela radiatorn (Exhausto, 
2014). 

 

 
 (Exhausto, 2014). 

F.6 – Huv 
Till ventilations huv valdes modellen CBAE som är typgodkänd för bostäder med separat ventilation. Huven är 

ställbar vilket gör att det klarar taklutningar mellan 14 och 45 grader vilket är inom ramarna för lutningen på 

byggnaden. CBAE är anpassad för 2-kupiga betongpannor och ansluts med 125 och 160 ledningar. Miljöklassen för 

huven är en M3, är den är tillverkad i svart plastbelagt stål och väger 7.5 kg (FläktWoods, 2009). 

 
(FläktWoods, 2009). 
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F.7 – Rör och ljuddämpare 

F.7.1 Ventilationsrör, böjar och T-rör 
Ventilationsrören är av modellen BDEK som är spiralfalsade rör i varmförzinkat stål, tillverkade av Fläkt Woods. 
Dimensionerna som krävs för systemet är de med en diameter på 100, 125 och 160 millimeter. Böjarna är av 
modellen BDEB - 90°, pressad och T-rören är BDET, pressat avstick, båda tillverkade av Fläkt Woods.   
 

                  
(FläktWoods, 2009) 

F.7.2 Ljuddämpare 
Till ljuddämpare valdes en rak kvadratisk ljuddämpare som har en fyllning av polyesterfilter av modellen BDER-28. 

Ljuddämparen har en cylindrisk anslutning vilket gör det möjligt att ansluta cylindriska rör och går därför att använda 

i detta projekt. Dimensionerna för ljuddämparen väljs så att de passar rören som är kopplat till den. (FläktWoods, 

2009). 

 
(FläktWoods, 2009). 
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G – Spårgas 
För att mäta hur väl ventilationen fungerar och hur tilluft fördelar sig i ett rum används spårgasmätning. 

Spårgasmätningen innebär att en känd mängd av ett ämne blandas med luften som ska mäta flödet, för att efter en 

tid mäta koncentrationen av spårgasen på ett annat ställe. Detta tillämpas genom mätningar av exempelvis 

kortslutningseffekter, luftutbyteseffektivitet, spridning av luftföroreningar och spårning av lukter och totalluftflöde.  

Kontroll av luftomsättning med spårgasmätning 

För att genomföra en spårgasmätning används formel (14/7) i Installationsteknik, (Mundt& Malmström): 

tn

J0

J

KK

KK 



e  

där 

K = Koncentration vid tiden t 

K0 = Begynnelsekoncentration vid t = 0 

KJ = jämviktskoncentration 

n = antal luftomsättningar 

t = tiden 

Luftflödet i huset är 71 
 

 
 och husets volym är 865 m3 utan garage och förråd.  

Då luftomsättningen ska vara i 
  

 
 så måste 71 

 

 
 omvandlas till den enheten. 

71 
 

 
 = 0.071

  

 
, h = 3600 s, ger  

Luftomsättningen = Q = 255.6
  

 
 

Genom att använda formel (14/7) i Installationsteknik, (Mundt & Malmström), fås antalet luftomsättningar ut: 

V

Q

V

V
n vent 



 

n räknas ut till: 

h

oms
0.295

865

255.6
n   

Vi väljer att förorena luften med 500 ppm av ett ämne och förutsätter att omgivandeluft inte innehåller något av 

detta ämne. För kontroll av halten av detta ämne väljs 0.5 h, 1 h och efter 2 timmar. 

KJ = 0 K0 = 500 ppm 

Vid t1 = 0.5 h blir koncentrationen i huset 

  


J

tn

J0t KKKK 1

1
e 431 ppm 

Vid t2 = 1 h blir koncentrationen i huset 
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J

tn

J0t KKKK 2

2
e 372 ppm 

Vid t3 = 2 h blir koncentrationen i huset 

  


J

tn

J0t KKKK 3

3
e 277 ppm 

Om luftomsättningen i huset skulle halveras så kommer koncentrationen av spårgas efter tidsangivelserna att vara: 

n2= 0.5n = 0.148
   

 
, ersätter n med n2, detta resulterar i 

  


J

tn

J0t KKKK 42

4
e  464 ppm 

  


J

tn

J0t KKKK 52

5
e 431 ppm 

  


J

tn

J0t KKKK 62

6
e  372 ppm 

Det fås en dubblering av koncentration per timme av ämnet om luftomsättning halveras. Det vill säga att efter en 

halvtimme då luftomsättningen är normal uppnås samma koncentration av gasen som efter en timme då 

luftomsättningen halverats.  
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H – Sanitet 

H.1 - Flöden och dimensioner för tappvatten 
Då vi använt oss av ett PEX system med separata kopplingsledningar till varje tappställe blir det sannolika flödet 

detsamma som normflödet i kopplingsledningarna då det sannolika flödet inte får understiga normflödet från ett 

tappställe. För samlingsledningar till bergvärmepumpen och fördelaren har sannolikha flöden bestämts med hjälp av 

diagram från BVL10. Dimensioner har valts så att vattenhastigheten inte översider 1,5-2 m/s och fakta om 

hastigheter och tryckfall kommer från Uponors hemsida(Uponor). 

   Tappkallvatten     

Funktion Rör Qn 

[l/s] 
Qs 

[l/s] 
Dimension 

[mm] 
υ 

[m/s] 
R 

[Pa/m] 
Typ 

Badkar KV1 0.3 0.3 22x3,0 (PEX) 1.5 1.4 Kopplingsledning 

Diskbänk KV2 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Dusch KV3 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Tvättlåda KV4 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Tvättställ 1 KV5 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Tvättställ 2 KV6 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Tvättmaskin KV7 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Toalett 1 KV8 0.1 0.1 15x2,5(PEX) 1.3 1.9 Kopplingsledning 

Toalett 2 KV9 0.1 0.1 15x2,5(PEX) 1.3 1.9 Kopplingsledning 

Diskmaskin KV10 0.2 0.2 18x2,5 (PEX) 1.5 1.9 Kopplingsledning 

Samling KV11 2.3 0.6 32x4,4(PEX) 1.4 0.8 Samlingsledning 

 
 

    Tappvarmvatten    

Funktion Rör Qn 
[l/s] 

Qs 
[l/s] 

Dimension 
[mm] 

υ 
[m/s] 

R 
[Pa/m] 

Typ  

Badkar VV1 0,3 0,3 22x3,0 (PEX) 1,5 1,4 Kopplingsledning 

Diskbänk VV2 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Dusch VV3 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Tvättlåda VV4 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Tvättställ 1 VV5 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Tvättställ 2  VV6 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Diskmaskin VV7 0,2 0,2 18x2,5 (PEX) 1,5 1,9 Kopplingsledning 

Samling VV8 1,5 0,5 32x4,4(PEX) 1,2 0,6 Samlingsledning 
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H.2 – Tryckfall för tappvatten 
Avståndet mellan huset och servisledningen är 18 meter och det beräknade trycket är 0.11kPa. detta ger ett tryckfall 

på  

  1.98kPa1980Pam18
m

Pa
110P1 








    

Samlingsledningen som går från bergvärmepumpen till fördelaren ger ett tryckfall på: 

  .2kPa3Pa3200m4
m

Pa
800P2 








     

Då ledningen är nedgrävd i marken för att undgå risk för att vattnet ska frysa blir det tryckskillnader pga. 

höjdskillnaderna. Höjdskillnaden från servisen till huset blir: 

  kPaPam
s

m

m

kg
gh 35350005.3101000P

233 
















    

Tryckfall för varmvattenberedaren, (NIBE, 2014), ligger på 10kPaP4   

Den som har högst tryckfall är blandaren till handfatet i badrummet på den andra våningen. Från fördelaren till 

handfatet är det 7.3 meter i vertikalled, vilket resulterar i ett tryckfall på 

  .9kPa13Pa13870m3.7
m

Pa
1900P5 








  

Höjdskillnaden från servicen till handfatet: 

  kPaPam
s

m

m

kg
gh 40400004101000P

236 
















   

Detta ger ett totalt tryckfall, från servicen till handfatet i badrummet på andra våning,  

kPa1044013.910353.21.98P   

Blandaren som valdes i badrummet var av modellen 9000 grundmodell Eco Flow (Mattsson, 2014). Kommunen 

levererar ett tryck på mellan 550 kPa och tryckfallet till denna punkt beräknades till 104kPa, ger detta ett tillgängligt 

tryck i badrumsblandaren till 446 kPa. Enligt tillverkarens tryckfallstabell gav detta ett flöde på cirka 0.28 liter per 

sekund. 
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Den blandare som fått lägst tryck är tvättlådan i tvättstugan, då den är belägen närmast fördelaren. Höjdskillanaden 

är 1 meter från fördelaren till blandaren ger ett tryckfall på 

  kPaPam
s

m

m

kg
gh 10100001101000P

237 
















   

Ledningslängden till tvättlådan är 1.3 meter ger tryckfall på 

  .47kPa2Pa2470m3.1
m

Pa
1900P8 








  

Detta ger ett totalt tryckfall, från servicen till tvättlådan,  

kPa7.6247.21010353.21.98P   

Till tvättlådan valdes blandaren 9000E vägghängd inklusive underliggande pip (Mattsson, 2014). Blandaren får då ett 

tillgängligt tryck på 492 kPa, vilket enligt fabrikants tryckfallstabell ger ett ungefärligt flöde på 0.12 liter per sekund. 
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H.3 - Flöden och dimensioner för spillvatten 
Normflöden har bestämts med hjälp av ”Tabell 5:1”(BVL10), Sannolikt flöde har bestämts med hjälp av ”Figur 
5:1”(BVL10), dimensioner och fall har bestämts med hjälp av ”Figur 5:2”(BVL10). Ledningsfall har endast bestämts 
på samlingsledningar eftersom anslutningsledningarna kommer gå mer eller mindre vertikalt till närmsta 
samlingsledning. Den vertikala ledningen från övervåningen (S9) fortsätter hela vägen upp till taket och luftar därmed 
systemet, för ritning, se Bilaga K. 
 

     Spillvatten   

Rör Qn 
[l/s] 

Qs 
[l/s] 

Dimension 
[mm] 

Typ Fall 
[‰] 

S1 0,3 0,3 40 anslutning  

S2 0,3 0,3 40 anslutning  

S3 0,6 0,6 50 anslutning  

S4 1,5 1,5 75 anslutning  

S5 0,6 0,6 50 anslutning  

S6 1,8 1,8 110 anslutning  

S7 1,5 1,5 75 anslutning  

S8 1,8 1,5 75 samlingsrör 12,5 

S9 (Luftning) 3,6 1,8 110 samlingsrör 11,5 

S10 1,2 0,6 75 samlingsrör 18,5 

S11 2,1 1,5 75 samlingsrör 12,5 

S12 2,1 1,8 110 samlingsrör 11,5 

S13 3,6 1,8 110 samlingsrör 11,5 

S14 5,7 1,8 110 samlingsrör 11,5 

S15 9,3 1,8 110 samlingsrör 11,5 

S16 10,5 1,8 110 servis 11,5 

S17 0,6 0,6 50 anslutning  

S18 1,5 1,5 75 anslutning  

S19 1,8 1,8 110 anslutning  
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I – Materialval 

I.1 – Takmaterial 
 
Krav enligt BBR 

 

”2:1 Material och produkter 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för 
byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” 

 

”2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 
Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge 
lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under 
vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Byggnadsdelar 
och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut 
samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. 
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick så att kraven i dessa föreskrifter 
uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material och tekniska lösningar. Vid 
ändring av byggnader bör sådana material och tekniska lösningar väljas som fungerar ihop med befintligt utförande. 
(BFS 2011:26).” 

 

”5:1 Allmänna förutsättningar 
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av 
brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att 
hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 
Exempel på händelser och påfrestningar som avses i föreskriftens andra stycke är funktionsstörningar som kan 
påverka flera skyddssystem eller fel på enskilda skyddssystem som har stor betydelse för brandskyddet. (BFS 
2011:26).” 

 

”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på 
ett sådant sätt att de 
– är svåra att antända, 
– inte medverkar till snabb brandspridning, 
– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 
– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 
– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar, 
– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på den mängd 
värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. (BFS 2011:26).” 

 

”5:62 Taktäckning 
Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast 
kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26) 
Allmänt råd 
Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. 
Taktäckning bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass 
BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. 
Brännbar taktäckning, i lägst klass BROOF (t2), kan användas på brännbart underlag på byggnader som 
är belägna minst 8 m från varandra eller på småhus. 
Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, förutom småhus, inom 8 m från en 
skorsten ansluten till värmepanna med förbränning av fasta bränslen. På småhus kan material av lägst klass E 
användas som taktäckning på tak över uteplats, skärmtak eller liknande. Regler om skydd mot brandspridning från 
intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta gäller även mellan byggnader. (BFS 2011:26).” 

 

”6:51 Allmänt 



 

 

68 

 

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt 
som kan påverka människors hälsa.” 

 

”6:5325 Yttertak och vindsutrymmen 
Allmänt råd 
Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. 
Om taktäckning sker med material som kan skadas av is så bör detta beaktas vid utformningen av taket.” 

 

Kommentar till regler och föreskrifter 
De ovan nämnda föreskrifterna från BBR 19 är ett mindre urval av alla de föreskrifter som finns för materialval för 
byggande. I vårt val av material har vi tagit i beaktande samtliga av dessa punkter.  

 

 Ytterligare krav för utvändigt takmaterial 
Utöver kraven i BBR 19 har även följande krav beaktas för val av takmaterial. 

 Pris 

 Miljöpåverkan 

 Montering 

 Livslängd 

 Estetiskt tilltalande 

 Underhåll 

 Brandsäkerhet 

 Fuktsäkerhet 

 Tålighet mot mekanisk påverkan 

 Tålighet mot biologisk påverkan 
 

I.1.1 – Material för yttertak 
 
Då taket har två olika lutningar en brant på 51° och en flackare på 17°, så har materialen valts efter lämplighet efter 
denna lutning. De material som valts att jämföras är:  
 

 Taktegel 

 Betongtakpannor 

 Plastbelagd fz plåt 

 Rostfri plåt (tibnor) 
 
 

  Kostnad av material  

Material 
2 /mpris

 Källa betyg 

Taktegel 521 Bygganalys lilla prisbok 4 

Betongtakpannor 390 Bygganalys lilla prisbok 5 

Plastbelagd fz plåt 825 Bygganalys lilla prisbok 4 

Rostfri plåt (tibnor) 1080 Bygganalys lilla prisbok 3 
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  Livslängd för materialen  

Material Livslängd i år källa Betyg 

Taktegel 100 www.bytatak.se 5 

Betongtakpannor 60 www.betong.se 3 

Plastbelagd fz plåt 40 www.bytatak.se 2 

Rostfri plåt (tibnor) 40 www.bytatak.se 2 

 
 

  Montering av material  

Material källa Betyg 

Taktegel egenbedömning 2 

Betongtakpannor egenbedömning 2 

Plastbelagd fz plåt egenbedömning 3 

Rostfri plåt (tibnor) egenbedömning 3 

 
Kommentar: Vid betygssättning av monteringen av materialen har vi utgått ifrån hur mycket förarbete som krävs 
samt själva monteringen av materialet, vad gäller lätthanterlighet och ditsättning. 
 

  Estetiskt tilltalande  

Material källa Betyg 

Taktegel egenbedömning 5 

Betongtakpannor egenbedömning 5 

Plastbelagd fz plåt egenbedömning 3 

Rostfri plåt (tibnor) egenbedömning 2 

 
 

  Underhåll av material  

Material källa Betyg 

Taktegel egenbedömning 4 

Betongtakpannor egenbedömning 4 

Plastbelagd fz plåt egenbedömning 3 

Rostfri plåt (tibnor) egenbedömning 3 

 
Kommentar: För betygssättning vid underhåll togs hänsyn till arbete som krävs för att rengöra och förbättra 
materialet. Dels målning och borttagning av mosa samt arbetet för att reparera/ byta ut en platta. 
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I.1.2 – Val av takmaterial 

 
Viktningen ger högst betyg till svartglaserat taktegel som då valdes till takmaterial. Taket kommer att vara ett 

diffusionsöppet innertak, med en duk som läggs under råsponten. Ovanpå råsponten sätts läkten, både ströläkt som 
går lodrätt och bärläkt som går vågrätt, ovanpå detta kommer KDN VH-410 svartglaserat taktegel  (Monier, 2014).  

 
 (Monier, 2014) 

 

I.2 – Golvmaterial 
 
Krav från BBR 

”2:1 Material och produkter 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för 
byggnadens förmåga att uppfylla kraven i dessa föreskrifter och allmänna råd.” 

 

”2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 
Allmänt råd 
Byggherren får välja de material och tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska att sköta så länge 
lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd uppfylls. Med livslängd avses den tid under 
vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Byggnadsdelar 
och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut 
samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera. 
Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas, underhållas och hållas i sådant skick så att kraven i dessa föreskrifter 
uppfylls. Förväntade förändringar av egenskaperna bör beaktas vid val av material och tekniska lösningar. Vid 
ändring av byggnader bör sådana material och tekniska lösningar väljas som fungerar ihop med befintligt utförande. 
(BFS 2011:26).” 

 

”5:1 Allmänna förutsättningar 
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av 
brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att 
hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd 

   Viktning – utvändigt takmaterial   

Material: 
 

Taktegel (svartglaserad) Betongtakpannor Plastbelagd fz plåt 
Rostfri plåt 

(tibnor) 

 
Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg Viktat betyg Betyg 

Viktat 
betyg 

Pris 0.12 4 0.48 5 0.6 4 0.48 3 0.36 

Miljöpåverkan 0.2 5 1 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Montering 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 

Livslängd 0.15 5 0.75 3 0.45 2 0.3 2 0.3 

Estetiskt tilltalande 0.4 5 2 5 2 3 1.2 2 0.8 

Underhåll 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 

Summa 1   4.65   4.27   3.17   2.65 



 

 

71 

 

Exempel på händelser och påfrestningar som avses i föreskriftens andra stycke är funktionsstörningar som kan 
påverka flera skyddssystem eller fel på enskilda skyddssystem som har stor betydelse för brandskyddet. (BFS 
2011:26).” 

 

”5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 
Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på 
ett sådant sätt att de 
– är svåra att antända, 
– inte medverkar till snabb brandspridning, 
– inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 
– inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 
– inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar, 
– inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på den mängd 
värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. (BFS 2011:26).” 
 

3.2.1 Fuktkrav  

BBR 6:5531 Vattentäta skikt  
 ”Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett 
vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta 
skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget 
samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 
utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.” (BFS 2011:26)  

  

BBR 6:5532 Vattenavvisande ytskikt  
”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet skall ha 
ett vattenavvisande ytskikt” 
 
Ytterligare krav 
Utöver kraven i BBR har vi valt att ta hänsyn till materialens egenskaper inom följande områden 
 

 Pris 

 Återvinningsbarhet 

 Halksäkerhet 

 Miljöklassificering 

 Svårighetsgrad för montering 

 Livslängd 

 Estetiskt tilltalande 

 Underhåll 

 Komfort 

 Fuktkänslighet 
 
Mål för estetiska krav 
I vår bedömning hur estetiskt tilltalande ett material är har vi strävat efter en känsla av exklusivitet. Vi har även valt 
att gagna material av naturlig karaktär då huset är beläget i närhet till natur.  
 

I.2.1 – Golvmaterial kök 
 
Följande material har valts att jämföras för golvmaterial i köket: 
 

 Ekparkett 

 Marmor 

 Klinker 

 Laminat 
 
Dessa fyra material är alla utvalda enligt våra mål med hur vi vill att huset ska utformas samt vad som är lämpligt att 
använda sig av i ett köksutrymme. Alla materialen ger mer eller mindre en känsla av närhet till natur och kommer ge 
ett starkt intryck av huset. Det finns ingen golvvärme i köket. 
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  Kostnad av material  

Material Pris per kvm Källa Betyg 

Ekparkett 579 Golvshop 4 

Marmor 1475 Stenmagasinet 1 

Klinker 849 Bricmate 2 

Laminat 355 Golvshop 5 

 
Kommentar: Marmorn är extremt mycket dyrare än övriga. 
 

  Miljöklassning  

Material Miljöklass Källa Betyg 

Ekparkett B SundaHus 4 

Marmor B SundaHus 4 

Klinker B SundaHus 4 

Laminat B SundaHus 4 

 
Kommentar: Alla materialen är B klassade enligt SundaHus och är därmed ”lika bra” 
 

  Montering av material  

Material Montering Källa Betyg 

Ekparkett behövs förkunskaper egen erfarenhet 3 

Marmor Tunga skivor egen erfarenhet 1 

Klinker behövs förkunskaper egen erfarenhet 3 

Laminat Enkel att montera själv egen erfarenhet 5 

 
 

  Livslängd för materialen  

Material Livslängd Källa Betyg 

Ekparkett 40 Doldafel 3 

Marmor Behöver aldrig bytas, men är 
känslig för sura vätskor 

Doldafel 1 

Klinker Behöver aldrig bytas Doldafel 5 

Laminat 20 Doldafel 2 

 
Kommentar: Marmor är känslig för sura vätskor, vilket kan finnas i kök. 
 

  Estetiskt tilltalande  

Material Estetiskt tilltalande Källa Betyg 

Ekparkett Naturligt och stilrent Egen bedömning 5 

Marmor Exklusivt och naturligt Egen bedömning 5 

Klinker opassande Egen bedömning 2 

Laminat försök till naturligt Egen bedömning 2 
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  Underhåll av material  

Material Underhåll Källa Betyg 

Ekparkett Slipas var 10'e år Egen bedömning 3 

Marmor Inget underhåll Egen bedömning 5 

Klinker Inget underhåll Egen bedömning 5 

Laminat Inget underhåll Egen bedömning 5 

 
 

  Komfort  

Material Komfort Källa Betyg 

Ekparkett Relativt mjukt Egen bedömning 4 

Marmor Hårt och svalt Egen bedömning 3 

Klinker Hårt och svalt Egen bedömning 3 

Laminat svalt Egen bedömning 3 

 
 

    Viktning – golvmaterial      

Material:  Ekparkett Marmor Klinker Laminat 

 Vikt Betyg Viktat betyg Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Pris 0.1 4 0.4 1 0.1 2 0.2 5 0.5 

Miljöpåverkan 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Montering 0.02 3 0.06 1 0.02 3 0.06 5 0.1 

Livslängd 0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.1 3 0.15 

Estetiskt tilltalande 0.4 5 2 5 2 2 0.8 2 0.8 

Underhåll 0.05 3 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

Komfort 0.23 4 0.92 3 0.69 3 0.69 3 0.69 

Summa 1   4.28   3.71   2.7   3.09 

  



 

 

74 

 

I.2.2 – Val av golvmaterial för köket 

 
Det golvmaterial som fick högst betyget av viktningen vart ekparkett och framgår av tabellen ovan. Produkten som 
ska användas i köket är ett Svenskt trägolv i Ek, obehandlad 1-stav, (Parkettbutiken, 2014). Det är även detta golv 
som har valts att användas i alla rum förutom våtutrymmen och hallen. För detaljer om hur golvet är uppbyggt se 
Bilaga K. 
 

 
 (Parkettbutiken, 2014) 

 

I.2.3 – Golvmaterial våtrum 
 
Följande material har valts att jämföras: 
 

 Linoleummatta 

 Klinker 
 
För att minska fuktskador ställs höga krav på fukttålighet i våtrum och hall, därav har vi valt att jämföra 
linoleummatta och klinker. 

  Kostnad av material  

Material Pris per kvm Källa Betyg 

Linoleummatta 429 Golvshop 4 

Klinker 849 Bricmate 2 

 
Kommentar: Marmorn är extremt mycket dyrare än övriga. 
 

  Miljöklassning  

Material Miljöklass Källa Betyg 

Linoleummatta A SundaHus 5 

Klinker B SundaHus 4 

 
Kommentar: Alla materialen är B klassade enligt SundaHus och är därmed ”lika bra” 
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  Montering av material  

Material Montering Källa Betyg 

Linoleummatta Enkel att montera själv egen erfarenhet 5 

Klinker behövs förkunskaper egen erfarenhet 3 

 
 

  Livslängd för materialen  

Material Livslängd Källa Betyg 

Linoleummatta 25 www.forbo-flooring.se/ 2 

Klinker Behöver aldrig bytas Doldafel 5 

 
 

  Estetiskt tilltalande  

Material Estetiskt tilltalande Källa Betyg 

Linoleummatta Inte naturlig Egen bedömning 2 

Klinker opassande Egen bedömning 4 

 
 

  Underhåll av material  

Material Underhåll Källa Betyg 

Linoleummatta Polera upp ytan  Egen bedömning 2 

Klinker Inget underhåll Egen bedömning 5 

 
 

  Komfort  

Material Komfort Källa Betyg 

Linoleummatta Relativt mjukt och varmt Egen bedömning 5 

Klinker Hårt, men varmt på grund av 
golvvärme 

Egen bedömning 4 

 
 

  viktning – golvmaterial  

Material:  Linoleummatta Klinker 

 Vikt Betyg Viktat 
betyg 

Betyg Viktat 
betyg 

Pris 0.1 4 0.4 2 0.2 

Miljöpåverkan 0.15 5 0.75 4 0.6 

Montering 0.02 5 0.1 3 0.06 

Livslängd 0.05 2 0.1 5 0.25 

Estetiskt tilltalande 0.4 2 0.8 4 1.6 

Underhåll 0.05 2 0.1 5 0.25 

Komfort 0.23 5 1.15 4 0.92 

Summa 1   3.4   3.88 
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I.2.4 – Val av golvmaterial för våtutrymmen 
 
Klinkers, (granitkeramik), 600x600 mm, vart det material som valdes i våtutrymmen och hallen, (Brickmate, 2014), 
detta då detta är områden som ska tåla fukt och vara lätta att underhålla. Livslängden av materialet vägde även det 
tungt och klinkers ger enligt oss en mer exklusiv känsla än linoleummatta. För uppbyggnad av golv se ritningar i 
Bilaga K, samt 4.10 Golvkonstruktion. 
 
 

 

(Brickmate, 2014) 
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J – Kostnadskalkyl 

J.1 Byggnationskostnader 
 

Del Kostnad per enhet antal enheter enhet kostnader Källa 

  Konstruktion    

schaktning 2816 12 m 33792 Sektionsfakta -NYB 1415 

gångyta med 
marksten 

733.7 15 m2 11005.5 Sektionsfakta -NYB 1415 

köryta med 
marksten 

805.2 64 m2 51532.8 Sektionsfakta -NYB 1415 

trätrall 625.9 55.5 m2 34737.45 Sektionsfakta -NYB 1415 

gräsyta 146.3 700 m2 102410 Sektionsfakta -NYB 1415 

golv på mark 1072.92 145 m2 155573.4 Sektionsfakta -NYB 1415 

Ekparkett 600 191 m2 114600 http://www.parkettbutiken.se/ 

klinker 895 25 m2 22375 www.bricmate.se 

yttervägg 1834.18 220 m2 403519.6 Sektionsfakta -NYB 1415 

innervägg 96 625.35 26 m2 16259.1 Sektionsfakta -NYB 1415 

innervägg 146 1102 43 m2 47386 Sektionsfakta -NYB 1415 

golv , mellanbjälklag 750 145 m2 108750 Sektionsfakta -NYB 1415 

yttertak 1500 145 m2 217500 Sektionsfakta -NYB 1415 

förrådsdörr 5000 1 st 5000 http://www.jeld-wen.se/ 

ytterdörr 15000 1 st 15000 http://www.jeld-wen.se/ 

altandörr 12500 1 st 12500 http://www.elitfonster.se/ 

balkongdörr 19000 1 st 19000 http://www.elitfonster.se/ 

innerdörrar 7200 9 st 64800 http://www.jeld-wen.se/ 

garageport 15000 1 st 15000 http://www.portgiganten.se/ 

fönster stora 
genomsnitt 

7000 12 st 84000 http://www.elitfonster.se/ 

fönster små 
genomsnitt 

4000 12 st 48000 http://www.elitfonster.se/ 

 

  Fast inredning    

kök 54000 1 st 54000 http://www.kvik.se/ 

badrum 15000 1 st 15000 http://www.kvik.se/ 

RWC 6000 1 st 6000 http://www.kvik.se/ 

 

  VVS-installationer   

FX-aggregat 14000 1 st 14000 http://www.nibe.se/  

Bergvärmepump 86500 1 st 86500 http://www.nibe.se/  

borrning och 
installation 

100000 1 st 100000 www.bergvarmeinstallation.se/ 

kök 7400 1 st 7400 Sektionsfakta -VVS 

badrum 22800 1 st 22800 Sektionsfakta -VVS 

RWC 21500 1 st 21500 Sektionsfakta -VVS 

sovrum + lekrum 3100 4 st 12400 Sektionsfakta -VVS 

vardagsrum + 
allrum 

8500 2 st 17000 Sektionsfakta -VVS 

tvätt + hall 6800 2 st 13600 Sektionsfakta -VVS 

http://www.nibe.se/
http://www.nibe.se/
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  Övrigt    

Inbyggd mikro 6000 1 st 6000 http://www.electroluxhome.se/ 

kyl 9000 1 st 9000 http://www.electroluxhome.se/ 

frys 10800 1 st 10800 http://www.electroluxhome.se/  

inbyggnationshäll 7000 1 st 7000 http://www.electroluxhome.se/ 

inbyggnationsugn 10000 1 st 10000 http://www.electroluxhome.se/  

diskmaskin 12000 1 st 12000 http://www.electroluxhome.se/ 

tvättmaskin 9000 1 st 9000 http://www.electroluxhome.se/ 

torktumlare 10000 1 st 10000 http://www.electroluxhome.se/ 

bubbelbadkar 15000 1 st 15000 http://www.pm-hem.se/ 

 
Totalkostnaderna för huset blir då 204000 kr inkl. moms och arbetskostnader.  

J.2 Driftskostnader 
 
Enligt tillverkaren av bergvärmepumpen ett COP-värde på 5.0, vilket skulle leda till en minskad energikostnad med 
80 procent. Vi har dock tagit hänsyn till en säkerhetsfaktor vilket innebär att COP-värdet sattes till 2.7. (Vattenfall, 
2014) 
 

 
Energibehov 

 
Kategori antal enhet 

rörlig kostnad 0.7168 kr/kWh 

uppvärmningsbehov 44.3 Wh/m2k 

Atemp 180.1 m2 

Behov 7980 kWh 

total kostnad 5720 kr/år 

 
Hushållselen vart enligt energimyndighetens beräkningar 6900 kr per år. (Energimyndigheten, 2014) 

J.2.3 VA-kostnad 
Har en fast VA-avgift till Stockholm vatten. 

 Kostnader-VA  

 Kostnad enhet 

grundavgift 834 kr/år 

nyttoavgift 921 kr/år 

dagvattenavgift 0 kr/år 

summa VA 1755 kr/år 

 
Då vi tar hand om det egna dagvattnet är denna avgift 0 kr. 

  

http://www.electroluxhome.se/
http://www.electroluxhome.se/
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J.2.4 Totala kostnader per år 
 

 Kostnader per år  

Kategori pris enhet 

uppvärmning 5720 kr/år 

hushållsel 6900 kr/år 

VA 1755 kr/år 

totalt 14375 kr/år 
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K – Ritningar 
 


